
Świadczenia Wychowawcze 500+ 
 

Osoby mogące ubiegać się o świadczenie wychowawcze 

       
matka, ojciec, 

opiekun prawny dziecka, 

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

o jego przysposobienie, 

 

Świadczenia Wychowawcze 500+ 
Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych                            

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

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko                      

w rodzinie. 

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.              

W przypadku urodzenia dziecka albo ukończenia przez dziecko 18. roku życia 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.  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.  

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny                                       

w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko 

niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód 

rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł. 

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. 

Świadczenie wychowawcze na dane dziecko nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie 

wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego  rodzica, świadczenie 

alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, 

chyba że:  

1) drugie z rodziców dziecka nie żyje;  

2) ojciec dziecka jest nieznany;  

3) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało 

oddalone;  

4) sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka               

i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;  



 

5) dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców 

sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.  

W przypadku gdy osoba marnotrawi wypłacane jej świadczenie wychowawcze lub wydatkuje je 

niezgodnie z celem, organ właściwy przekazuje należne osobie świadczenie wychowawcze                     

w całości lub w części w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług. 

Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na okres od dnia 1 października do dnia 30 

września roku następnego. Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy                        

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

okresu, o którym mowa wyżej, nie wcześniej niż od dnia odpowiednio urodzenia się dziecka, 

objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka. Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od 

dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, 

zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego uzależnionego                  

od niepełnosprawności, prawo to ustala się, począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek                

o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności. W przypadku gdy prawo                     

do świadczenia wychowawczego uzależnione jest od niepełnosprawności dziecka, prawo                      

do świadczenia wychowawczego ustala się na okres, o którym mowa wyżej, chyba że orzeczenie             

o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas 

określony. W tym przypadku prawo do świadczenia wychowawczego ustala się do ostatniego dnia 

miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia, nie dłużej jednak niż do końca 

wspomnianego okresu. 

W przypadku zbiegu prawa rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych 

dziecka do świadczenia wychowawczego, świadczenie to wypłaca się temu z rodziców, opiekunów 

prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka, który faktycznie sprawuje opiekę nad 

dzieckiem. Jeżeli opieka nad dzieckiem sprawowana jest równocześnie przez oboje rodziców, 

opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka, świadczenie wychowawcze 

wypłaca się temu, kto pierwszy złoży wniosek. W przypadku gdy po złożeniu wniosku o ustalenie 

prawa do świadczenia wychowawczego przez rodzica, opiekuna prawnego dziecka lub opiekuna 

faktycznego dziecka drugi rodzic, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka złoży 

wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w związku z opieką nad tym samym 

dzieckiem, organ właściwy ustala kto sprawuje opiekę i w tym celu może zwrócić się do 

kierownika ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego, 

o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, w celu ustalenia osoby 

sprawującej opiekę nad dzieckiem. 

Organ właściwy lub wojewoda odmawiają przyznania prawa do świadczenia wychowawczego, 

jeżeli osoba ubiegająca się o to świadczenie uniemożliwi przeprowadzenie wywiadu lub nie udzieli 

podczas tego wywiadu wyjaśnień co do okoliczności objętych wywiadem. Wypłata świadczenia 

wychowawczego podlega wstrzymaniu, jeżeli osoba otrzymująca to świadczenie odmówiła 

udzielenia lub nie udzieliła w wyznaczonym terminie wyjaśnień co do okoliczności mających 

wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego, w tym uniemożliwiła przeprowadzenie 

wywiadu, lub nie udzieliła podczas tego wywiadu wyjaśnień co do okoliczności objętych 

wywiadem.  W przypadku przeprowadzenia wywiadu lub udzielenia wyjaśnień, o których mowa 

wyżej, świadczenie wychowawcze wypłaca się od miesiąca, w którym przeprowadzono wywiad 

lub wpłynęły wyjaśnienia, do końca okresu, w jakim przysługuje świadczenie wychowawcze, jeżeli 

osoba spełnia warunki określone w ustawie. 

 


