
Ś W I A D C Z E N I E   W Y C H O W A W C Z E 

Rodzina 500+  

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 195) o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 214) 

 

1. Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde drugie i kolejne dziecko oraz na dziecko 

pierwsze przy spełnieniu kryterium dochodowego, które w roku 2017 wynosi 800 zł oraz 

1200 zł (w przypadku rodzin mających w składzie dziecko posiadające orzeczenie o 

niepełnosprawności). Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie 

wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem 

jego potrzeb życiowych.  

2. Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka 

albo opiekunowi prawnemu dziecka oraz osobom, o których mowa w ust. 2 w/w ustawy, do 

dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia. 

3. 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. 

4. Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2017/2018 

będzie można złożyć osobiście we właściwym Urzędzie Miasta lub Gminy, a także za 

pośrednictwem bankowości elektronicznej oraz systemów teleinformatycznych, w tym 

empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS i Epuap od dnia 1 sierpnia 2017 r.  

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

dnia 30 września roku następnego.  

2) Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym 

wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu, o którym 

mowa w ust. 1, nie wcześniej niż od dnia odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka 

opieką lub przysposobienia dziecka. 



3) 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. 

4) W przypadku gdy prawo do świadczenia wychowawczego uzależnione jest od 

niepełnosprawności dziecka, prawo do świadczenia wychowawczego ustala się na okres, o 

którym mowa w ust. 1, 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 okresu, o którym mowa w ust. 1. 

5) W razie utraty dochodu prawo do świadczenia wychowawczego ustala się od pierwszego 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata dochodu, nie wcześniej jednak 

niż od miesiąca złożenia wniosku. 

6) W przypadku gdy uzyskanie dochodu powoduje utratę prawa do świadczenia 

wychowawczego, świadczenie nie przysługuje od miesiąca następującego po pierwszym 

miesiącu od miesiąca, w którym dochód został osiągnięty. 

5. Wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, zwanego dalej 

„wnioskiem o świadczenie wychowawcze”, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. Do 

wniosku o świadczenie wychowawcze należy dołączyć odpowiednio: 

1) dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio: 

a) oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym 

poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych 

niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na 

zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 

1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.2)); 

wzór oświadczenia określa załącznik nr 2 do rozporządzenia, 

b) oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o 

zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby 

fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który 

ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego; wzór oświadczenia określa załącznik nr 

3 do rozporządzenia, 

c) zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości 

gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku 

kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia 

wychowawczego; wzór oświadczenia określa załącznik nr 4 do rozporządzenia, 

d) umowę dzierżawy – w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu 

rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do 

przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w 

dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju 



obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu 

Orientacji i Gwarancji Rolnej, 

e) umowę o wniesieniu wkładów gruntowych – w przypadku wniesienia gospodarstwa 

rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną, 

f) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w 

rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody 

sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu 

wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów 

na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną, 

g) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli 

członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową, ugodą zawartą przed 

mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do 

ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny, 

h) w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w 

wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej 

przed mediatorem: 

– zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub 

częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych 

alimentów, lub 

– informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną 

czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu 

tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub 

brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika 

alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą, 

i) dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu, 

j) dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny oraz liczbę 

miesięcy, w których dochód był uzyskiwany – w przypadku uzyskania dochodu w roku 

kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia 

wychowawczego, 

k) dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny za miesiąc 

następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu – w przypadku uzyskania 

dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do 

świadczenia wychowawczego; 

2) kartę pobytu – w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z 

okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o 

cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.3)); 

3) kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy – w przypadku 

cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”; 



4) odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis 

zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka – w przypadku osoby 

samotnie wychowującej dziecko; 

5) odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie 

sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w 

sprawie o przysposobienie dziecka; 

6) orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka; 

7) inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia 

wychowawczego. 

6. Ustalanie dochodu rodziny: 

->W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny lub dziecko pozostające pod opieką 

opiekuna prawnego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest 

prawo do świadczenia wychowawczego, ustalając dochód członka rodziny lub dziecka 

pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, osiągnięty w tym roku dochód dzieli się przez 

liczbę miesięcy, w których dochód ten był uzyskiwany, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w 

okresie, na jaki ustalane lub weryfikowane jest prawo do świadczenia wychowawczego. 

->W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny lub dziecko pozostające pod opieką 

opiekuna prawnego po roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest 

prawo do świadczenia wychowawczego, dochód ich ustala się na podstawie dochodu członka 

rodziny lub dochodu dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, powiększonego o 

kwotę osiągniętego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło 

uzyskanie dochodu, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na jaki ustalane lub 

weryfikowane jest prawo do świadczenia wychowawczego. 

->W przypadku gdy członek rodziny jest umieszczony w pieczy zastępczej lub w instytucji 

zapewniającej całodobowe utrzymanie, ustalając dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie 

uwzględnia się osoby umieszczonej w pieczy zastępczej lub w instytucji zapewniającej 

całodobowe utrzymanie. 

->W przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha 

przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego 

corocznie, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na 

podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 

1381, z 2014 r. poz. 40 oraz z 2015 r. poz. 1045). 

->Ustalając dochód rodziny uzyskany z gospodarstwa rolnego, do powierzchni gospodarstwa 

stanowiącego podstawę wymiaru podatku rolnego wlicza się obszary rolne oddane w 

dzierżawę, z wyjątkiem: 

1) oddanej w dzierżawę, na podstawie umowy dzierżawy zawartej stosownie do przepisów o 

ubezpieczeniu społecznym rolników, części lub całości znajdującego się w posiadaniu 

rodziny gospodarstwa rolnego; 



2) gospodarstwa rolnego wniesionego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię 

produkcyjną; 

3) gospodarstwa rolnego oddanego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w 

przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji 

Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o 

wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

-> Ustalając dochód rodziny uzyskany przez dzierżawcę gospodarstwa rolnego oddanego w 

dzierżawę na zasadach, o których mowa w ust. 6, dochód uzyskany z gospodarstwa rolnego 

pomniejsza się o zapłacony czynsz z tytułu dzierżawy. 

->Ustalając dochód rodziny uzyskany z wydzierżawionego od Agencji Nieruchomości 

Rolnych gospodarstwa rolnego, dochód uzyskany z gospodarstwa rolnego pomniejsza się o 

zapłacony czynsz z tytułu dzierżawy. 

->W przypadku gdy prawo do świadczenia wychowawczego ustala się na dziecko pozostające 

pod opieką opiekuna prawnego, ustalając dochód, uwzględnia się tylko dochód dziecka. 

->W przypadku gdy rodzina uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego oraz dochody 

pozarolnicze, dochody te sumuje się.  

7. Uzyskanie i utrata dochodu: 

1) Utrata dochodu – oznacza to utratę dochodu spowodowaną: 

a) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, 

b) utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, 

c) utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

d) utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego 

świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty 

socjalnej, 

e) wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej 

wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.), 

f) utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, 

przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

g) utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej 

do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku 

bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do 

świadczeń alimentacyjnych, 

h) utratą świadczenia rodzicielskiego, 



i) utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym 

rolników, 

j) utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 

2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.4)); 

2) Uzyskanie dochodu – oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane: 

a) zakończeniem urlopu wychowawczego, 

b) uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, 

c) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

d) uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, 

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej 

lub renty socjalnej, 

e) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania 

po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 

swobodzie działalności gospodarczej, 

f) uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku 

macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

g) uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego, 

h) uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu 

społecznym rolników, 

i) uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 

lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym; 

 

 

 

 

 


