
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500 + 

Informacje ogólne 

Wysokość świadczenia wychowawczego 

Świadczenie wychowawcze wynosi 500 złotych miesięcznie na dziecko do ukończenia przez 

dziecko 18-go roku życia. 

W przypadku urodzenia dziecka, ukończenia przez dziecko 18. roku życia lub w przypadku gdy 

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

rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, kwotę świadczenia 

wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia 

przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez 

liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia 

wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę. 

Osoby uprawnione do złożenia wniosku: 

• jeden z rodziców, 

• opiekun prawny, 

• opiekun faktyczny dziecka czyli osoba, która opiekuje się dzieckiem i wystąpiła do sądu z 

wnioskiem o przysposobienie dziecka. 

 

Na jakie dziecko przysługuje świadczenie wychowawcze: 

• Na każde dziecko w rodzinie do dnia ukończenia przez dziecko/i 18 roku życia – bez 

względu na dochód rodziny – świadczenia przyznawane są na okresy zasiłkowe. 

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli: 

• dziecko pozostaje w związku małżeńskim, 

• dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w 

pieczy zastępczej, 

• pełnoletnie dziecko ma ustalane 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. 

Na jaki okres przyznawane jest świadczenie wychowawcze? 

Obecny okres 2019/2021 od 1 lipca 2019 r. do 31 maj 2021 r. 

1. Do kiedy trzeba złożyć wniosek, by móc uzyskać prawo do 

świadczenie 500+ na nowych  zasadach już od startu programu? 

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na 

które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 

września 2019 r. 

Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że 

świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca. 



Jeśli  rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca 

złożenia wniosku. 

1. Co z terminami dla rodziców, którzy mają przyznane 

świadczenie na drugie i kolejne dziecko, a chcą wnioskować o 

„500+” również na pierwsze dziecko? 

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 

30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do 

świadczenia na wszystkie dzieci. 

W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie 

pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już 

przyznane do 30 września 2019 r.). Uwaga, rodzice ci muszą pamiętać aby złożyć wniosek do 30 

września br., jeśli chcą otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wyrównaniem 

od lipca br. 

Tryb odwoławczy 

Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego służy stronie prawo 

wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty jej 

otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Ozorkowie. 

 

  

 


