
matka lub ojciec dziecka, 
opiekun faktyczny lub prawny dziecka, 
dyrektor domu pomocy społecznej 
rodziny zastępcze, 
rodzinne domy dziecka, 
placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego, 
placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego, interwencyjnego                    
i specjalistycznoterapeutycznego, 
regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, 
interwencyjne ośrodki preadopcyjne. 

Świadczenie wychowawcze, które nazywane jest również „500+” przysługuje na każde
dziecko, które nie ukończyło 18. roku życia. Wniosek o nie mogą składać: 

500+ jest przeznaczone dla osób, które rzeczywiście opiekując się dzieckiem. Nie wystarczy
więc być rodzicem, ale dodatkowo zamieszkiwać z dzieckiem i ponosić koszty jego
utrzymania. Świadczenie jest wypłacane w wysokości 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. 

Przyznanie oraz późniejsza wypłata 500+ będzie możliwa po złożeniu i przyjęciu wniosku.                   
W tym wypadku wniosek należy złożyć z wykorzystaniem Portalu Informacyjno-
Usługowego Emp@tia”, przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS. Forma
wniosku nie jest narzucona z góry, a odpowiednie formularze, gotowe do wypełnienia, są
udostępniane przez jednostkę realizującą 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 mailem, na podany we wniosku adres e-mail. 

Świadczenie 500+ jest przyznawane na okres roku trwający od 1 czerwca do 31 maja
następnego roku kalendarzowego. Wnioski należy składać od 1 lutego drogą elektroniczną.
Świadczenie przelane zostanie na nr konta podany przez wnioskodawcę. 

Osoby, które nie pobierają świadczenia wychowawczego „500+” w każdej chwili mogą
przystąpić do programu składając wniosek. Jednak w tym przypadku okres pobierania
świadczenia biegnie od miesiąca złożenia wniosku do końca okresu świadczeniowego.
Przykład: Roczny okres świadczeniowy trwa od 1 czerwca 2022 do 31 maja 2023. Pani
Anna składa wniosek 1 września 2022r. Okres w którym Pani Anna będzie pobierała
świadczenie wychowawcze trwa od 1 września 2022 do 31 maja 2023. 
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 2022 r. to ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z
wyrównaniem jedynie od sierpnia, nastąpi najpóźniej do dnia 31 października 2022 r. 

Z „500+” mogą też skorzystać rodzice/opiekunowie nowonarodzonego dziecka. W tym
przypadku jeżeli złoży się wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia urodzenia się dziecka,
prawo do świadczenia otrzyma się z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. W momencie
wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia z programu „Rodzina 500+”,
trzeba niezwłocznie powiadomić o tym organ, który wypłacał nam 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)

Artykuł przygotowany w ramach zadania publicznego pt.: „Prowadzenie punktu nieodpłatnej
pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu
edukacji prawnej w powiecie międzyrzeckim w 2022 r.” realizowanego przez Stowarzyszenie CIVIS
SUM ze środków przekazanych przez Powiat Międzyrzecki.

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



Що таке допомога на виховання за програмою 
«С�м’я 500+» � хто має на неї право?

 мати або батько дитини,
 фактичний оп�кун дитини,
 законний оп�кун дитини,
 директор будинку соц�альної допомоги,
 прийомн� с�м'ї,
 дитяч� будинки с�мейного типу,
 заклади догляду та виховання с�мейного типу,
заклади догляду та виховання соц�ал�зац�йного, �нтервенц�йного та
спец�ал�зовано-терапевтичного типу,
рег�ональн� заклади догляду та терап�ї,
�нтервенц�йн� центри попереднього усиновлення.

Допомога на виховання, яка також в�дома як «500+», надається на кожну
дитину в�ком до 18 рок�в.

Заяву на її отримання можуть подати:

500+ призначене для ос�б, як� фактично доглядають за дитиною. Тому мало
бути батьком чи мат�р'ю, потр�бно ще й жити з дитиною та нести витрати на її
утримання. Допомога виплачується в розм�р� 500 злотих на м�сяць на кожну
дитину. Це означає, що якщо в с�м’ї одна дитина, то с�м’я отримає 500 злотих,
а якщо троє – 1500 злотих щом�сяця.

Надання та подальша виплата допомоги можлива п�сля подання та
прийняття заяви. На п�дстав� неї встановлюється право на допомогу на
виховання «500+». 

У цьому випадку заяву необх�дно подати за допомогою �нформац�йно-
серв�сного порталу Emp@tia, через електронний банк�нг або портал PUE ZUS.
Не хвилюйтеся про сам бланк заяви, в�н був створений заздалег�дь �
в�дпов�дн� форми, готов� до заповнення, надаються установою, яка реал�зує
програму «С�м’я 500+». Заявнику потр�бно лише заповнити п�дготовлену
форму. Зразок ц�єї заяви та необх�дн� додатки також можна знайти на
вебсайт� Бюлетень публ�чної �нформац�ї М�н�стерства с�м’ї та соц�альної
пол�тики. Заяву про призначення допомоги на виховання ми отримуємо
електронною поштою на електронну адресу, вказану в заяв�. Адм�н�стративне
р�шення з цього питання не вимагається.

Допомога 500+ надається на пер�од року, що триває з 1 червня по 31 травня
наступного календарного року. Заяви сл�д подавати з 1 лютого в
електронному вигляд�. Однак сама допомога на виховання дитини буде
перерахована на номер рахунку, наданий заявником.
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Особи, як� не отримують допомогу на виховання дитини «500+», можуть
приєднатися до програми в будь-який час, подавши заяву. Однак у цьому
випадку пер�од виплати триває з м�сяця подання заяви до к�нця пер�оду
виплати допомоги.

Приклад: 
Щор�чний пер�од виплати допомоги триває з 1 червня 2022 року по 31
травня 2023 року. Пан� Анна подає заяву 1 вересня 2022 року. Пер�од,
протягом якого пан� Анна буде отримувати допомогу на виховання дитини
триватиме з 1 вересня 2022 року по 31 травня 2023 року.

Заяви розглядаються максимально протягом строку до к�нця другого м�сяця
наступного п�сля м�сяця, в якому було подано заяву. Це означає, що якщо ми
подамо заяву в серпн� 2022 року, то призначення та виплата наданої
допомоги, з компенсац�єю лише з серпня, в�дбудеться не п�зн�ше 31 жовтня
2022 року. 
 
Допомогою «500+» також можуть скористатись батьки/оп�куни
новонародженої дитини.

У цьому випадку, якщо уповноважена особа подає заяву протягом 3 м�сяц�в з
дня народження дитини, вона отримує право на виплату допомоги з
компенсац�єю з дня народження дитини.

У раз� будь-яких зм�н, що впливають на право на допомогу на виховання
дитини за програмою «С�м’я 500+», уповноважена особа, яка до цього часу
отримувала допомогу виховання дитини, зобов’язана негайно пов�домити
про це компетентний орган, який виплачував допомогу ц�й особ�. До таких
зм�н в�дноситься, зокрема, зм�на с�мейного становища та виїзд за меж�
територ�ї Республ�ки Польща. Сл�д пам’ятати, що не�нформування органу, що
виплачує допомогу на дитину за програмою «С�м’я 500+» про зм�ни, як�
впливають на право на допомогу, перерахован� вище, може призвести до
необх�дност� повернення уповноваженою особою неправом�рно отриманої
допомоги.
 

Правова основа:
- Закон в�д 11 лютого 2016 року про державну допомогу у вихованн� д�тей
(В�сник закон�в в�д 2019 року, п. 2407)
 

Стаття п�дготовлена   в рамках громадського завдання «Робота пункту безоплатної
правової допомоги та безплатних консультац�й громадян, а також виконання
завдань у сфер� правової осв�ти у Мендзижецькому пов�т� у 2022 роц�» реал�зованого
Асоц�ац�єю CIVIS SUM за кошти, надан� Мендзижецьким пов�том.


