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Jak uzyskać świadczenie  
wychowawcze w wysokości 500 zł

Od 1 kwietnia 2016 r. rodzicom lub opiekunom prawnym będzie wypłacane świadczenie w wyso-
kości 500 zł na każde dziecko do momentu osiągnięcia przez nie 18. roku życia. W przypadku pierw-
szego dziecka warunkiem wypłaty świadczenia będzie kryterium dochodowe rodziny. Natomiast na 
drugie i każde kolejne dziecko świadczenie będzie wypłacane każdej rodzinie, bez względu na wyso-
kość dochodu. Celem takiego wsparcia jest pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka 
i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Wypłatą świadczeń zajmą się urzędy gmin lub miasta. Aby 
uzyskać świadczenie, należy złożyć stosowny wniosek.

Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł po raz pierwszy będzie przyznane na okres od 
1 kwietnia br. do 30 września 2017 r. Na wskazany okres zasiłkowy wnioski będzie można składać od 
1 kwietnia 2016 r. Jeśli wniosek zostanie złożony:

■■ w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r., to 
świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem począwszy od dnia 
wejścia w życie ustawy, czyli od 1 kwietnia 2016 r.,

■■ po upływie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. po 1 lipca 2016 r.), świadczenie zo-
stanie przyznane i wypłacone począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo 
wypełnionymi dokumentami. 
W następnych latach okres zasiłkowy będzie trwał od 1 października danego roku do 30 września 

roku następnego (analogicznie jak w przypadku przyznawania świadczeń rodzinnych). 

krok 1. 
Sprawdź, czy masz prawo do świadczenia wychowawczego

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje:
■■ obywatelom polskim oraz 
■■ cudzoziemcom spełniającym warunki określone w ustawie (art. 1 ust. 2 pkt 2 lit. a-d)

– jeżeli zamieszkują oni na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w jakim mają otrzy-
mywać to świadczenie, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub 
dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej. 

Oznacza to, że obywatele polscy, którzy na stałe zamieszkują za granicą, nie uzyskają prawa do 
tego świadczenia. 

Przykład
Rodzina składająca się z 4 osób mieszka od 6 lat we Francji. Członkowie rodziny mają obywatelstwo 
polskie. Rodzice pracują we Francji zawodowo, a dzieci uczęszczają tam do szkoły. Rodzina przyjeż-
dża do Polski tylko na okres świąt i urlopy. W tym przypadku świadczenie wychowawcze nie będzie 
się należało. Rodzina nie zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - centrum interesów 
życiowych jej członków znajduje się we Francji i tam też jest ich miejsce zamieszkania.

Inaczej wygląda sytuacja, gdy członek rodziny przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej 
w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecz-
nego, a wyjazd (pobyt) nie ma charakteru turystycznego, leczniczego lub nie jest związany z podję-
ciem przez dziecko kształcenia poza granicami RP. 
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Załączniki do rozporządzenia  
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

z dnia .......... 2016 r. (poz. ...........) 
 

Załącznik nr 1 
WZÓR 

 
Nazwa organu właściwego prowadzącego 
postępowanie 
w sprawie świadczenia wychowawczego: 
 
Adres: 
 
 

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 
 

Część I 
1. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, zwanej dalej 
„osobą ubiegającą się”. 
Imię Nazwisko 

Maria  Kowalska 
 

Numer PESEL*)  Stan cywilny Obywatelstwo 

70010123334 Zamężna polskie 
Miejsce zamieszkania  

Miejscowość Kod pocztowy 

Chorzów 
 

41-506 

Ulica Numer domu Numer mieszkania 

Stefana Batorego 34  
Numer telefonu (nieobowiązkowo) Adres poczty elektronicznej – e-mail (obowiązkowo w przypadku składania 

wniosku drogą elektroniczną, z wyjątkiem wniosku składanego przy użyciu 
ePUAP) 

54111222 maria.kowalska@poczta.com 
  

 

*) W przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL, należy podać numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość. 

 
 
2.  Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko. 
 

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 na pierwsze dziecko przysługuje jeżeli dochód rodziny 
w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł.  

Wpisać dane osoby,  
która wnioskuje o świadczenie 

wychowawcze.
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Pierwsze dziecko oznacza jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 
18. roku życia; w przypadku dzieci urodzonych tego samego dnia, miesiąca i roku, będących 
najstarszymi dziećmi w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia  
(czyli w przypadku wieloraczków) pierwsze dziecko oznacza jedno z tych dzieci wskazane przez 
osobę ubiegającą się. 

Niepełnosprawne dziecko oznacza dziecko legitymujące się orzeczeniem o 
niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu 
niepełnosprawności. 
  □ Wnoszę o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko zamieszkujące ze 
mną oraz pozostające na moim utrzymaniu (w przypadku zaznaczenia – wypełnić tabelę A oraz tabelę 
B w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze również na kolejne dzieci). 
  □  Nie wnoszę  o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko 
zamieszkujące ze mną oraz  pozostające na moim utrzymaniu (w przypadku zaznaczenia – wypełnić 
tabelę B). 
 
A. Pierwsze dziecko.  

 
*) W przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL, należy podać numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość.  
  
 
Osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko dołącza do wniosku 
odpowiednie załączniki (oświadczenia) dotyczące osiągniętych dochodów wypełnione przez 
członków rodziny.  
 
3. Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na  kolejne dziecko/dzieci w wieku poniżej 
18. roku życia, inne niż pierwsze dziecko. 
 
Wnoszę o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na następujące dzieci/dziecko 
zamieszkujące ze mną oraz pozostające na moim utrzymaniu (świadczenie wychowawcze na 
drugie i kolejne dziecko przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia i przysługuje 
niezależnie od osiągniętego dochodu): 
 
 
 
 
 
 

 Imię    Nazwisko Płeć 
 Katarzyna 
 

 Kowalska  
 

□ kobieta  
□ mężczyzna 

Numer PESEL*) Stan cywilny Obywatelstwo Data urodzenia 
(dd-mm-rrrr) 

 
 

01050617778 panna Polskie 06.05.2001 

 Zaznaczyć, jeśli wnioskuje się o świadczenie wychowawcze 
na pierwsze dziecko (definiowane jako jedyne lub najstarsze 

dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia).  
Świadczenie na pierwsze dziecko jest uzależnione  

od spełnienia kryterium dochodowego 800 zł lub 1200 zł. 
W takim przypadku organ ustali dochód rodziny  

w przeliczeniu na członka rodziny.

Wypełnić tylko w przypadku ubiegania się o świadczenie 
wychowawcze na pierwsze dziecko.

UWAGA: w przypadku  dzieci urodzonych tego samego dnia, 
miesiąca i roku, będących najstarszymi dziećmi w rodzinie 
w wieku do ukończenia 18. roku życia (m.in. w przypadku 

bliźniąt) rodzic sam wskazuje pierwsze dziecko.

Zaznaczyć, jeśli  
nie wnioskuje się 

o świadczenie  
wychowawcze  

na pierwsze dziecko.




