
ZADANIE PUBLICZNE REALIZOWANE NA ZLECENIE MIASTA KRAKOWA, FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Wniosek o !wiadczenie wychowawcze 500+ 
mo"e z#o"y$:
• obywatel Ukrainy,
• nieposiadaj%cy obywatelstwa ukrai&skiego 
ma#"onek obywatela Ukrainy,
• obywatel Ukrainy posiadaj%cy Kart' Polaka lub 
cz#onek najbli"szej rodziny obywatela Ukrainy 
posiadaj%cego Kart' Polaka,
o ile w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. przybyli 
legalnie na terytorium Polski z terytorium Ukra-
iny w zwi%zku z dzia#aniami wojennymi prowa-
dzonymi na terytorium tego pa&stwa i deklaruj% 
zamiar pozostania w Polsce.
Pod warunkiem, "e:
• jest osob%, która ma pod opiek% dziecko (jest 
jego rodzicem lub opiekunem tymczasowym), 
które ma ukrai&skie obywatelstwo i przyby#o 
z Ukrainy do Polski po dniu 23 lutego 2022 r. 
w zwi%zku z dzia#aniami wojennymi,
• jest osob%, która ma pod opiek% dziecko (jest 
jego rodzicem lub opiekunem tymczasowym) 
urodzone w Polsce przez matk', która jest oby-
watelk% Ukrainy i której pobyt w Polsce jest 
legalny.
WA!NE! Pobyt w Polsce jest legalny przez 18 
miesi'cy, licz%c od dnia 24 lutego 2022 r., czyli do 
dnia 24 sierpnia 2023 r. - dla obywateli Ukrainy, 
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ich ma#"onków nieposiadaj%cych obywatelstwa 
ukrai&skiego, a tak"e cz#onków najbli"szej rodzi-
ny obywatela Ukrainy posiadaj%cego Kart' Po-
laka, którzy wjechali legalnie z Ukrainy do Polski 
po dniu 23 lutego 2022 r. w zwi%zku z dzia#ania-
mi wojennymi i chc% pozosta$ w Polsce. Wyjazd 
tych osób z Polski na okres powy"ej 1 miesi%ca 
pozbawia ich uprawnienia do uznania ich pobytu 
na terytorium Polski za legalny i uprawnie& z tym 
zwi%zanych, chyba "e zosta#y skierowane do wy-
konywania pracy lub us#ug za granic% przez pod-
mioty prowadz%ce dzia#alno!$ w Polsce.
WA!NE! Na dotychczasowych zasadach wnioski 
o !wiadczenie 500+ mog% sk#ada$ obywatele 
Ukrainy, którzy mieszkali w Polsce przed dniem 
24 lutego 2022 r.- do wniosku nale"y za#%czy$ 
dokument potwierdzaj%cy legalno!$ pobytu cu-
dzoziemca w Polsce wraz z adnotacj% o dost'pie 
do polskiego rynku pracy.
WA!NE! Wniosek mog% z#o"y$ osoby nieposia-
daj%ce zezwolenia na pobyt sta#y, zezwolenia na 
pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt rezydenta 
d#ugoterminowego Unii Europejskiej, statusu 
uchod(cy, ochrony uzupe#niaj%cej, zgody na 
pobyt tolerowany oraz które nie z#o"y#y wniosku 
o udzielenie ochrony mi'dzynarodowej lub nie 
zadeklarowa#y zamiaru z#o"enia takiego wniosku.
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KOMU PRZYS"UGUJE %WIADCZENIE 500+?

Wniosek o !wiadczenie 500+ mo"na z#o"y$ wy-
#%cznie elektronicznie za pomoc%:
• Platformy Us#ug Elektronicznych (PUE) ZUS – 
elektronicznego systemu ZUS.
• portalu Emp@tia
• bankowo!ci elektronicznej: Alior Bank S.A., Bank 
PKO BP, Bank Pocztowy S.A., Credit Agricole Bank 
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Polska S.A., Getin Noble Bank S.A., mBank S.A., PE-
KAO S.A., SGB-Bank S.A.
WA!NE! Pro)l w systemie PUE ZUS mo"na za-
#o"y$ samodzielnie przez internet lub z pomoc% 
pracownika ZUS w ka"dej placówce ZUS lub pod-
czas e-wizyty w ZUS.

GDZIE I W JAKI SPOSÓB SK"ADA SI& WNIOSEK
O %WIADCZENIE 500+?

Do wype#nienia wniosku o !wiadczenie 500+ 
potrzeba:
• polskich numerów identy)kacyjnych PESEL: 
wnioskodawcy i dziecka,
• adresu e-mail,
• polskiego numeru telefonu,
• numeru rachunku bankowego w Polsce.
W zale"no!ci od sytuacji wnioskodawcy, ZUS 
mo"e wymaga$ z#o"enia dodatkowych doku-
mentów, w postaci za#%czników do wniosku:
• orzeczenia s%du o ustanowieniu osoby wnio-
skuj%cej opiekunem tymczasowym, je!li na pod-
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stawie orzeczenia polskiego s%du wnioskodawca 
jest opiekunem tymczasowym dziecka, które 
przyby#o z Ukrainy do Polski po dniu 23 lutego 
2022 r. w zwi%zku z dzia#aniami wojennymi,
• dokumentu potwierdzaj%cego umieszczenie 
dziecka w pieczy zast'pczej, je!li na podstawie 
orzeczenia polskiego s%du wnioskodawca spra-
wuje piecz' zast'pcz% nad dzieckiem, które przy-
by#o z Ukrainy do Polski po dniu 23 lutego 2022 r. 
w zwi%zku z dzia#aniami wojennymi,
• dokumentu potwierdzaj%cego legalno!$ 
pobytu i dost'p do rynku pracy w Polsce, je!li 
wnioskodawca przyby# do Polski przed dniem 

CO NALE!Y PRZYGOTOWA#?

*wiadczenie 500+ przys#uguje w wysoko!ci 500 z# 
miesi'cznie na dziecko.
Tylko w dwóch sytuacjach ZUS wyp#aci !wiad-
czenie w ni"szej wysoko!ci:
• gdy dziecko urodzi si' w trakcie miesi%ca,
• gdy dziecko uko&czy 18 lat w trakcie miesi%ca.
W takich sytuacjach kwot' !wiadczenia ustala 
si' za niepe#ny miesi%c (proporcjonalnie do liczby 
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dni "ycia lub dni, gdy dziecko mia#o mniej ni" 
18 lat).
500+ przys#uguje od miesi%ca, w którym z#o"ono 
wniosek, do ko&ca okresu !wiadczeniowego, 
pod warunkiem zamieszkiwania z dzieckiem 
w Polsce.
Okres !wiadczeniowy trwa od 1 czerwca do 31 
maja.

JAKA JEST WYSOKO%# %WIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO
I NA JAKI OKRES JEST PRZYZNAWANE?

Wniosek o !wiadczenie 500+ jest wolny od op#at. 
O przyznaniu !wiadczenia wnioskodawca zo-
stanie poinformowany przez ZUS za po!rednic-
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twem platformy PUE ZUS, a tak"e na adres poczty 
elektronicznej podany we wniosku.

CZAS REALIZACJI I OP"ATY

Odmowa przyznania !wiadczenia wychowaw-
czego 500+, uchylenie prawa do !wiadczenia, 
zmiana jego wysoko!ci oraz informacja o niena-
le"nie pobranym !wiadczeniu nast'puje w dro-
dze decyzji. Od decyzji w sprawie !wiadczenia 
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500+ przys#uguje odwo#anie do Prezesa ZUS 
w terminie 14 dni od dnia dor'czenia decyzji. Od 
decyzji Prezesa ZUS przys#uguje równie" skarga 
do wojewódzkiego s%du administracyjnego 
w terminie 30 dni od dnia dor'czenia decyzji.

CO W PRZYPADKU NEGATYWNEGO ROZPATRZENIA
WNIOSKU O %WIADCZENIE 500+?

*wiadczenie 500+ nie przys#uguje, je"eli:
• dziecko, na które ma zosta$ przyznane 500+, 
pozostaje w zwi%zku ma#"e&skim,
• pe#noletnie dziecko ma ustalone prawo do 
!wiadczenia wychowawczego na w#asne dziecko,
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• dziecko zosta#o umieszczone w instytucji za-
pewniaj%cej ca#odobowe utrzymanie,
• cz#onkowi rodziny przys#uguje za granic% na 
dziecko !wiadczenie o podobnym charakterze 
do !wiadczenia wychowawczego, chyba "e prze-
pisy szczególne stanowi% inaczej.

KIEDY WNIOSKODAWCA NIE OTRZYMA
%WIADCZENIA 500+?

*wiadczenie 500+ ZUS przekazuje na numer rachunku bankowego w Polsce, który zostanie wskazany 
we wniosku.
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W JAKI SPOSÓB NAST&PUJE WYP"ATA
%WIADCZENIA 500+?

Komendant G#ówny Stra"y Granicznej b'dzie 
udost'pnia# ZUS informacje pozwalaj%ce usta-
li$ wyjazd obywatela Ukrainy z Polski na okres 
przekraczaj%cy miesi%c, z czym zwi%zana jest 
utrata prawa do legalnego pobytu i #%cz%cych si' 
z tym uprawnie& m.in. do pobierania !wiadcze-
nia 500+. W takim przypadku ZUS mo"e wezwa$ 
osob' wnioskuj%c% lub otrzymuj%c% !wiadczenie 
do osobistego stawiennictwa we wskazanej jed-
nostce, w terminie trzech dni roboczych, w celu 
z#o"enia wyja!nie&, gdy pojawiaj% si' w%tpliwo-
!ci zwi%zane ze spe#nianiem warunków do uzy-
skiwania !wiadczenia. Je!li obywatel Ukrainy nie 
stawi si' w wyznaczonym terminie, jego wniosek 
b'dzie pozostawiony bez rozpatrzenia lub doj-
dzie do wstrzymania wyp#aty przyznanych ju" 
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UPRAWNIENIA KONTROLNE ZUS W PRZYPADKU
WYJAZDU ZA GRANIC& OSOBY UPRAWNIONEJ

WNIOSEK O "WIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+
DLA OBYWATELI UKRAINY

"wiadczenie wychowawcze, tzw. #wiadczenie 500+, aktualnie jest wyp$acane na ka%de dziecko do uko&czenia przez nie 18. roku %ycia, bez wzgl'du na dochody 
rodziny.(Jest to #wiadczenie dla rodzica, opiekuna tymczasowego albo osoby sprawuj)cej piecz' zast'pcz) nad dzieckiem, którego celem jest cz'#ciowe pokrycie 
wydatków zwi)zanych z wychowywaniem dziecka, z opiek) nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb %yciowych.
Dotychczas dost'p do programu wychowawczego 500+ mieli tylko obywatele Polski oraz cudzoziemcy posiadaj)cy kart' pobytu z adnotacj) „dost'p do rynku 
pracy”. Zasady te uleg$y jednak zmianie w zwi)zku z kon*iktem zbrojnym na Ukrainie. "wiadczenie 500+ mog) otrzyma+ zarówno obywatele Ukrainy, którzy 
przyjechali do Polski z Ukrainy w zwi)zku z dzia$aniami wojennymi po dniu 23 lutego 2022 r., jak i obywatele Ukrainy, którzy mieszkali w Polsce przed t) dat).

24 lutego 2022 r., ale dziecko wnioskodawcy 
albo dziecko, którego wnioskodawca jest opie-
kunem prawnym albo dziecko nad którym 
wnioskodawca sprawuje piecz' zast'pcz%, 

przyjecha#o do Polski po dniu 23 lutego 2022 r. 
w zwi%zku z dzia#aniami wojennymi (przyk#ado-
wo karta pobytu z adnotacj% „dost'p do rynku 
pracy”).

!wiadcze&. Stawiennictwo po terminie spowo-
duje wyp#at' !wiadcze& od nast'pnego mie-
si%ca, o ile oka"e si', "e osoba uprawniona dalej 
spe#nia warunki do ich otrzymywania.

*wiadczenie 500+ przys#uguje na dziecko do 
uko&czenia przez nie 18 lat:
• obywatelom Ukrainy albo ma#"onkom oby-
wateli Ukrainy, którzy po dniu 23 lutego 2022 r. 
przybyli wraz z dzieckiem z Ukrainy do Polski 
w zwi%zku z dzia#aniami wojennymi,
• obywatelkom Ukrainy albo "onom obywateli 
Ukrainy, które po dniu 23 lutego 2022 r. przy-
by#y z Ukrainy do Polski w zwi%zku z dzia-
#aniami wojennymi, a dziecko urodzi#o si' 
w Polsce,

• obywatelom Ukrainy albo ma#"onkom oby-
wateli Ukrainy, którzy zamieszkali w Polsce 
przed dniem 24 lutego 2022 r., ale dziecko, 
na które ubiegaj% si' o !wiadczenie, przyby#o 
z Ukrainy do Polski po dniu 23 lutego 2022 r. 
w zwi%zku z dzia#aniami wojennymi,
• obywatelom innego pa&stwa, którzy na 
podstawie orzeczenia polskiego s%du spra-
wuj% opiek' nad dzieckiem, które jest oby-
watelem Ukrainy i przyby#o z Ukrainy do 
Polski po dniu 23 lutego 2022 r. w zwi%zku 
z dzia#aniami wojennymi.


