
 

Program „Rodzina 500+” 
 

Celem świadczenia wychowawczego 500+ jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem 

dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. 

 

Świadczenie wychowawcze przysługuje do ukończenia przez dziecko18 roku życia. Wysokość świadczenia 

wynosi 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie. 

W przypadku, gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców 

rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i 

powtarzających się okresach, kwotę świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w wysokości 

połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego. 

 

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje: 

1. obywatelom polskim; 

2. cudzoziemcom: 

• do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, 

• jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów międzynarodowych o 

zabezpieczeniu społecznym, 

• przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy 

udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o 

cudzoziemcach, jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

• posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, jeżeli zamieszkują z dziećmi na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali 

zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu 

miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów lu pracy sezonowej oraz 

obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy, 

• przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 

− na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 139a ust. 1 lub art. 139o ust. 1  

ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub 

− w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty 

lub pracownika odbywającego staż w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa na 

warunkach określonych w art. 139n ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, 

− jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem cudzoziemców, 

którym zezwolono na pobyt i pracę na okres nieprzekraczający dziewięciu miesięcy, chyba że 

przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy 

międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej, 

• przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 

− na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 151 lub art. 151b ustawy z dnia 

12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, 

− na podstawie wizy krajowej w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, 

− w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w 

art. 156b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, 

− z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

przez okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, chyba że przepisy o koordynacji systemów 

zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu 

społecznym stanowią inaczej. 

 

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje wyżej wymienionym osobom, jeżeli zamieszkują na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w jakim mają otrzymywać świadczenie wychowawcze, chyba że 

przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o 

zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej. 

 

Świadczenie wychowawcze przysługuje: 

1. matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca, z 

zastrzeżeniem art. 5 ust. 2a, albo 

2. opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu 

opiekuna faktycznego, albo 

3. opiekunowi prawnemu dziecka, albo 

4. dyrektorowi domu pomocy społecznej. 

 

 

 

 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4yteobxge3dkltqmfyc4nbvgy2domrqhe
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4yteobxge3dkltqmfyc4nbvgy2domrzgm
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4yteobxge3dkltqmfyc4nbvgy2domryga
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4yteobxge3dkltqmfyc4nbvgy2donbqhe


 

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli: 

1. dziecko pozostaje w związku małżeńskim; 

2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy 

zastępczej; 

3. pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko; 

4. członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do 

świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 

lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej. 

 

Złożenie wniosku i wypłata świadczenia: 

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres są przyjmowane od dnia 1 

kwietnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lutego danego roku. 

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z 

wymaganymi dokumentami do dnia 30 kwietnia danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 

oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 czerwca tego roku. 

 

• Złożenie wniosku w maju 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, 

z wyrównaniem od czerwca, nastąpi najpóźniej do dnia 31 lipca 2021 r. 

• Złożenie wniosku w czerwcu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z 

wyrównaniem od czerwca, nastąpi najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2021 r. 

• Złożenie wniosku w lipcu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, 

z wyrównaniem jedynie od lipca, nastąpi najpóźniej do dnia 30 września 2021 r. 

• Złożenie wniosku w sierpniu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z 

wyrównaniem jedynie od sierpnia, nastąpi najpóźniej do dnia 31 października 2021 r. 

 

Poza wyżej wskazanymi okresami ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od 

miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami do końca okresu 

świadczeniowego, nie wcześniej niż od dnia urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką, przysposobienia 

dziecka lub umieszczenia dziecka w domu pomocy społecznej. 

 

Jeżeli w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia 

dziecka, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, prawo to ustala się od 

miesiąca odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka do końca 

okresu świadczeniowego. W przypadku złożenia wniosku po tym terminie, prawo do świadczenia 

wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi 

dokumentami, do końca okresu świadczeniowego 

 

Wniosek o świadczenie wychowawcze  można złożyć w gminie, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez 

Internet. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, 

PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej. 

 

Ważne: 

1. Złożenie wniosku za pośrednictwem tzw. emp@atii umożliwi przeprowadzenie całego postępowania 

administracyjnego drogą elektroniczną. 

2. Sprawy z wniosków złożonych przy użyciu PUE ZUS i systemu bankowego po wpłynięciu ich do organu 

właściwego załatwiane są w formie pisemnej (art. 13 ust. 15 ustawy) 

Oznacza to, że systemy te będą umożliwiały jedynie złożenie wniosku z ewentualnymi załącznikami (i tym 

samym zainicjują postępowanie administracyjne w organie właściwym) oraz otrzymanie przez 

wnioskodawcę urzędowego poświadczenia odbioru (UPO) będącego potwierdzeniem złożenia wniosku. 

Natomiast dalszy ciąg postępowania administracyjnego (np. ewentualne wezwania do uzupełnienia 

wniosku czy doręczenie decyzji ) odbędzie się drogą pisemną, czyli w postaci papierowej. 

                                                                    

  

Akty prawne i wzory wniosków 

akty prawne: 

ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. 

zm.) 

wzory wniosków: 

Wzory wniosków i załączników są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i 

Polityki Społecznej: 

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze-500-ktory-obowiazywac-bedzie-od-

1-lipca-2019-r-tj-od-dnia-od-ktorego-swiadczenie-wychowawcze-przyslugiwac-bedzie-bez-kryterium-

dochodowego  

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze-500-ktory-obowiazywac-bedzie-od-1-lipca-2019-r-tj-od-dnia-od-ktorego-swiadczenie-wychowawcze-przyslugiwac-bedzie-bez-kryterium-dochodowego
https://www.gov.pl/web/rodzina/wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze-500-ktory-obowiazywac-bedzie-od-1-lipca-2019-r-tj-od-dnia-od-ktorego-swiadczenie-wychowawcze-przyslugiwac-bedzie-bez-kryterium-dochodowego
https://www.gov.pl/web/rodzina/wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze-500-ktory-obowiazywac-bedzie-od-1-lipca-2019-r-tj-od-dnia-od-ktorego-swiadczenie-wychowawcze-przyslugiwac-bedzie-bez-kryterium-dochodowego

