
 

 

 

 

  

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE  
W RAMACH PROGRAMU „RODZINA 500+” 

 

  

Czym jest świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+” i komu 

przysługuje? Najpierw przyjrzyjmy się samemu programowi, bo to właśnie on jest podstawą tego 

świadczenia. Program „Rodzina 500+” stanowi solidny filar polskiej polityki socjalnej i został wprowadzony 

w życie 1 kwietnia 2016r. w celu wsparcia rodzin wychowujących dzieci w formie częściowego pokrycia 

wydatków na ich wychowanie, opiekę nad nimi oraz na zaspokajanie ich potrzeb życiowych. Na tej 

podstawie program ten zawiera w sobie i niejako bazuje na wypłacaniu tzw. „500+”, czyli tytułowego 

świadczenia wychowawczego.  

Od 1 lipca 2019r. świadczenie to ma charakter powszechny i przysługuje każdej rodzinie, na każde 

dziecko, niezależnie od dochodów poszczególnych członków rodziny. Na tej podstawie „500+” otrzyma 

przedstawiciel każdej warstwy społecznej, jeśli tylko wyrazi na to chęć i będzie spełniał wymogi stawiane 

beneficjentowi. Świadczenie wychowawcze przysługuje bowiem na każde dziecko, które nie ukończyło 

18. roku życia i starać się o nie mogą: 

• matka lub ojciec dziecka, 

• opiekun faktyczny dziecka, 

• opiekun prawny dziecka, 

• dyrektor domu pomocy społecznej 

• rodziny zastępcze, 

• rodzinne domy dziecka, 

• placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego, 

• placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistyczno-

terapeutycznego, 

• regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, 

• interwencyjne ośrodki preadopcyjne. 

Otrzymanie świadczenia wiąże się ze sprawowaniem faktycznej opieki nad dzieckiem.  

Nie wystarczy więc być rodzicem, ale dodatkowo zamieszkiwać z dzieckiem i ponosić koszta jego 

utrzymania. Świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+” wynosi 500 zł miesięcznie 

na każde dziecko. Oznacza to, że jeśli w rodzinie jest jedno dziecko to rodzina otrzyma 500 zł, a jeśli 

trójka to 1500 zł w każdym miesiącu. Natomiast w sytuacji, w której dziecko , zgodnie z orzeczeniem 



sądu, pozostaje naprzemiennie pod opieką obojga rodziców, którzy są rozwiedzeniu, pozostają  

w separacji lub żyją w rozłączeniu, każdy z rodziców może złożyć wniosek i otrzymać połowę całkowitej 

kwoty świadczenia wychowawczego, tj. co do zasady, w wysokości 250 zł miesięcznie. Warunkiem jest 

jedynie, aby ich opieka nad dzieckiem była sprawowana w porównywalnych powtarzających się okresach. 

Nie otrzyma świadczenia rodzic, który nie zajmuje się dzieckiem w sposób faktyczny, a tylko sporadycznie 

zabiera je na spacery.  

Przyznanie oraz późniejsza wypłata świadczenia będzie możliwa po złożeniu i przyjęciu wniosku. 

Na jego podstawie następuje bowiem ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego „500+”. Wniosek 

należy złożyć do gminnego organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania nas jako 

wnioskodawcy. Będzie to np. urząd miasta, urząd gminy, ośrodek pomocy społecznej. Wniosek złożyć 

można w tradycyjnej formie papierowej za pośrednictwem poczty lub osobiście w urzędzie, a także 

elektronicznie. W tym wypadku wniosek należy złożyć z wykorzystaniem Portalu Informacyjno-

Usługowego Emp@tia”, przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS. Nie należy się przejmować 

samą formą wniosku, ponieważ jest ona narzucona z góry, a odpowiednie formularze, gotowe  

do wypełnienia, są udostępniane przez jednostkę, podmiot realizujący program „Rodzina 500+”. 

Wnioskodawca musi jedynie wypełnić przygotowany formularz. Wzór tego wniosku, oraz wymaganych 

załączników, można również odnaleźć na  stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny   

i Polityki Społecznej. 

Oświadczenie o przyznaniu świadczenia wychowawczego otrzymujemy drogą mailową, na podany 

we wniosku adres e-mail. Nie jest wymagane wydanie decyzji administracyjnej w tej kwestii. W sytuacji, 

w której nie posiadamy adresu e-mail lub po prostu nie podamy go we wniosku, informację o przyznaniu 

świadczenia możemy odebrać osobiście w odpowiednim urzędzie. Nie należy się również martwić jeśli 

nie odbierzemy takiej informacji, ponieważ nie rzutuje to na wypłacanie świadczenia z programu „Rodzina 

500+”.  

Decyzje administracyjne w odniesieniu do świadczenia wychowawczego z programu „Rodzina 

500+” są wydawane tylko w przypadku odmowy przyznania świadczenia wychowawczego, uchylenia lub 

zmiany prawa do świadczenia oraz w sprawach niezależnie pobranych świadczeń. Od decyzji 

administracyjnych wydanych na tej podstawie przysługuje odwołanie w terminie i w trybie przewidzianym 

w treści pouczenia decyzji. 

 Od 2021 roku prawo do świadczenia jest przyznawane na okres roku trwający od 1 czerwca  

do 31 maja następnego roku kalendarzowego. Wobec tego w celu uzyskania prawa do świadczenia 

wychowawczego na nowy okres świadczeniowy rozpoczynający się 1 czerwca, wnioski należy składać 

od 1 lutego drogą elektroniczną i od 1 kwietnia drogą tradycyjną w urzędzie lub za pośrednictwem poczty. 

Natomiast samo świadczenie wychowawcze przelane zostanie na nr konta podany przez wnioskodawcę 

lub w formie gotówkowej, innym sposobem wypłaty, praktykowanym w danej gminie. 

Osoby, które nie pobierają świadczenia wychowawczego „500+” w każdej chwili mogą przystąpić 

do programu składając wniosek. Jednak w tym przypadku okres świadczenia biegnie od miesiąca 

złożenia wniosku do końca okresu świadczeniowego. 



 

 

 

Przykład: Roczny okres świadczeniowy trwa od 1 czerwca 2021 do 31 maja 2022. Pani Małgorzata 

składa wniosek 1 września 2021r. Okres w którym Pani Małgorzata będzie pobierała świadczenie 

wychowawcze trwa od 1 września 2021 do 31 maja 2022. 

Wnioski rozpatruje się w terminie maksymalnym do końca drugiego miesiąca następującego  

po miesiącu w którym złożyło się wniosek. Oznacza to więc, że jeśli złożymy wniosek w sierpniu 2021 r. 

to ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem jedynie od sierpnia, nastąpi najpóźniej 

do dnia 31 października 2021 r. Jest to oczywiście tylko termin maksymalny, ponieważ gmina biorąc pod 

uwagę liczbę wniosków, które do niej wpłynęły, może je rozpatrzyć szybciej i tak samo szybciej wypłacić 

świadczenie. 

Odstępstwo od powyższej zasady stanowi przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego  

z programu „Rodzina 500+” rodzicom/opiekunom nowonarodzonego dziecka. W tym przypadku jeżeli 

osoba uprawniona złoży wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia urodzenia się dziecka, prawo  

do wnioskowanego świadczenia otrzyma z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. 

W momencie wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego  

z programu „Rodzina 500+”, osoba uprawniona, która otrzymywała dotychczas świadczenie 

wychowawcze jest zobowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym właściwego organu, który 

wypłacał tej osobie świadczenie. Takie zmiany to w szczególności zmiana sytuacji rodzinnej oraz wyjazd 

poza granicę terytorium Rzeczypospolitej. Trzeba pamiętać, o tym, że niepoinformowanie organu 

wypłacającego świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” o zmianach mających wpływ na 

prawo do świadczenia, wymienionych powyżej, może skutkować koniecznością zwrotu przez osobę 

uprawnioną nienależnie pobranych świadczeń. 

 

 

Podstawa prawna: 

- Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407) 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej CIVIS SUM, 

finansowane ze środków przekazanych przez Powiat Międzyrzecki na podstawie umowy o powierzenie 
realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej w powiecie międzyrzeckim 
w 2021 r. 


