
  

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE "500 PLUS" 

Świadczenie wychowawcze ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z 

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

Świadczenie wychowawcze przysługuje na  wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu 

na dochody uzyskiwane przez rodzinę. Wysokość świadczenia wychowawczego wynosi 500 zł 

miesięcznie na dziecko w rodzinie. 

Świadczenia wychowawcze przysługuje: 

• matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki 

albo ojca, 

• opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na 

utrzymaniu opiekuna faktycznego, 

• opiekunowi prawnemu 

• dyrektorowi 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, o którym mowa w ust. 1. 

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. 

Jeżeli w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna 

faktycznego dziecka, którym zostało przyznane świadczenie wychowawcze, drugi rodzic, 

opiekun prawny dziecka albo opiekun faktyczny dziecka złoży wniosek o ustalenie prawa do 

świadczenia wychowawczego na dane dziecko, prawo to ustala się, począwszy od dnia śmierci 

rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka, nie wcześniej jednak 

niż od pierwszego dnia miesiąca następującego po ostatnim miesiącu, za który zmarłemu 

rodzicowi, opiekunowi prawnemu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka wypłacono 

ostatnie świadczenie wychowawcze. 



Jeżeli w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna 

faktycznego dziecka, z wniosku których toczyło się postępowanie o ustalenie prawa do 

świadczenia wychowawczego i postępowanie to nie zostało jeszcze zakończone, drugi rodzic, 

opiekun prawny dziecka albo opiekun faktyczny dziecka złoży wniosek o ustalenie prawa do 

świadczenia wychowawczego na dane dziecko, prawo to ustala się drugiemu rodzicowi, 

opiekunowi prawnemu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka, przyjmując za datę 

złożenia wniosku datę złożenia wniosku przez zmarłego rodzica, opiekuna prawnego dziecka 

albo opiekuna faktycznego dziecka. 

W przypadku urodzenia dziecka lub ukończenia przez dziecko 18 roku życia trakcie miesiąca 

wysokość świadczenia wychowawczego jest ustalana proporcjonalnie do liczby dni, w których 

świadczenie wychowawcze przysługuje. 

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli: 

• dziecko pozostaje w związku małżeńskim; 

• dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo 

w pieczy zastępczej; 

• pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne 

dziecko; 

• 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. 

Przyznanie świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania decyzji.  

Organ właściwy przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia 

wychowawczego  na  wskazany  przez  niego  adres  poczty  elektronicznej – o ile 

wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku. W przypadku gdy 

wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, organ właściwy, odbierając wniosek 

od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania  od  tego  organu  informacji  o 

przyznaniu świadczenia wychowawczego. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia 

wychowawczego nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia. 

Odmowa przyznania świadczenia wychowawczego, uchylenie lub zmiana prawa do 

świadczenia wychowawczego oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego 

świadczenia wychowawczego wymagają wydania  decyzji. 

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. 

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży 

wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 maja do dnia 31 maja danego 



roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego 

świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 lipca tego roku.  

UWAGA! 

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego 

osoba otrzymująca świadczenie wychowawcze jest obowiązana do niezwłocznego 

powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego to świadczenie. 

Należy niezwłocznie poinformować organ właściwy o wyjeździe/pobycie wnioskodawcy lub 

członka rodziny poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem wyjazdu lub pobytu 

turystycznego, leczniczego lub związanego z podjęciem przez dziecko kształcenia poza 

granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

Nienależnie pobrane świadczenia podlegają zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi za 

opóźnienie. 

 


