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Świadczenie wychowawcze 500 plus 

Komu przysługuje świadczenie? 

Świadczenie wychowawcze przysługuje na wszystkie dzieci do 18 roku 

życia:  

• matce dziecka – jeżeli mieszka z dzieckiem i je utrzymuje, 

• ojcu dziecka - jeżeli mieszka z dzieckiem i je utrzymuje 

• opiekunowi faktycznemu dziecka - jeżeli mieszka z dzieckiem i je 

utrzymuje, 

• opiekunowi prawnemu dziecka, 

• dyrektorowi domu pomocy społecznej. 

 

Jaka jest wysokość świadczenia wychowawczego? 

Wysokość świadczenia wynosi 500 zł miesięcznie na dziecko lub połowę 
tej kwoty, jeżeli dzielisz się opieką nad dzieckiem z drugi rodzicem i jest 
to zatwierdzone przez sąd.   

Co zrobić żeby dostać świadczenie wychowawcze? 

Złóż wniosek o  świadczenie. 

Wniosek możesz złożyć w formie tradycyjnej papierowej albo 

elektronicznej. 

Forma papierowa wniosku. 

Forma papierowa wniosku to wypełniony i podpisany formularz. 

Formularz otrzymasz w budynku przy ulicy Ozimskiej 19 w Opolu 

na parterze przy wejściu oraz na 7 piętrze (wjazd windą). 

Formularz możesz też wydrukować ze strony internetowej Miejskiego 

Centrum Świadczeń w Opolu (www.mcs.opole.pl). 

Wypełniony wniosek w formie tradycyjnej papierowej: 

http://www.mcs.opole.pl/
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• przynieś do Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu i wrzucić do 

skrzynki korespondencyjnej znajdującej się na parterze budynku, 

na której jest napisane: Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu 

• wyślij za pośrednictwem poczty na adres: Miejskie Centrum 

Świadczeń w Opolu, ulica Ozimska 19, 45-057 Opole. 

Jeśli masz kłopoty z wypełnieniem formularza  zadzwoń (774 438 880) 

albo przyjdź do Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu ul. Ozimska 

19 na 7 piętro.  

Elektroniczna forma wniosku. 

Wniosek elektroniczny możesz złożyć w prosty sposób przez internet.             

Możesz to zrobić na trzy sposoby: 

• przez stronę empatia.mrips.gov.pl 

• przez bankowość elektroniczną 

• przez platformę PUE ZUS 

Drogą elektroniczną możesz złożyć wniosek, jeśli masz podpis 

elektroniczny, podpis zaufany albo podpis osobisty.  

Wymagane dodatkowe dokumenty: 

Czasami do wniosku trzeba dostarczyć dodatkowe dokumenty. 

  

Jeżeli jesteś cudzoziemcem dołącz:  

• kopię karty pobytu;  

• kopię decyzji o udzieleniu Ci zezwolenia na pobyt na terytorium Polski;  
• kopię dokumentu uprawniającego Cię do pobytu na terenie Polski  
i pracy.  

Urzędnik może poprosić Cię o przyniesienie oryginału dokumentu. 

Świadczenie w przypadku narodzin dziecka. 

Gdy urodzi Ci się dziecko wniosek złóż w terminie 3 miesięcy od narodzin 

dziecka. Świadczenie wychowawcze otrzymasz z wyrównaniem od dnia 

narodzin dziecka. 

Kiedy nie otrzymasz świadczenia wychowawczego? 
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• jeżeli Twoje dziecko pozostaje w związku małżeńskim; 

• jeżeli dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej 

całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej; 

• jeżeli pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia 

wychowawczego na własne dziecko; 

• jeżeli 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. 

 

Jeśli członek Twojej rodziny (także Ty) lub ojciec dziecka przebywa poza 
granicami Polski zaznacz to na wniosku.  

 Skąd będziesz wiedzieć, że masz przyznane prawo do świadczenia 
wychowawczego 500 plus? 

Informację o przyznaniu świadczenia wyślemy do Ciebie, na wskazany we 

wniosku adres e-mail.  

Jeżeli nie podasz we wniosku adresu e-mail , możesz odebrać informację 

o przyznaniu świadczenia osobiście w Miejskim Centrum Świadczeń w 

Opolu, ul. Ozimska 19, 7 piętro.  

W jaki sposób otrzymasz pieniądze? 

Świadczenie wychowawcze otrzymasz na konto, które wskazałeś we 

wniosku. 

Otrzymałeś decyzje odmawiającą przyznania świadczenia. Nie 

zgadzasz się z nią. 

W ciągu 14 dni od odebrania decyzji administracyjnej napisz odwołanie do 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu. 

W odwołaniu napisz, dlaczego  nie zgadzasz z wydaną decyzją.  

Odwołanie wyślij lub przynieś do Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu 

ulica Ozimska 19, 45-057 Opole, 7 piętro.  


