
Informacja dla rodzin zastępczych                                     

dot. świadczenia wychowawczego 500+ 

 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie informuje, że z dniem 1 stycznia 2022r. 

weszła w życie ustawa z dnia 17 września 2021r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu 

dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021r. poz. 1981),   w związku z którą dotychczasowe 

przepisy dotyczące dodatków wychowawczych zostaną zastąpione przepisami dotyczącymi 

świadczenia wychowawczego. Organem realizującym powyższe świadczenie został ustanowiony 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie będzie wypłacać dodatek 

wychowawczy do dnia 31.05.2022r.  Wszystkie decyzje dotyczące dodatku wychowawczego utracą 

moc z dniem 1 czerwca 2022r. 

 

Wnioski o świadczenie wychowawcze na okres świadczeniowy od dnia 1 czerwca 2022r. do dnia 

31.05.2023r. będzie można składać wyłącznie w formie elektronicznej do ZUS, poprzez platformę PUE 

ZUS na dedykowanym formularzu SW-O. Wnioski na wskazany okres świadczeniowy będzie można 

składać już od 1 lutego 2022r. Od daty złożenia wniosku  z wymaganymi dokumentami zależy termin 

ustalenia prawa i wypłaty świadczenia. ZUS będzie wypłacał świadczenia w zależności od daty złożenia 

prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami.  

W związku z powyższym jeżeli wniosek zostanie złożony: 

 

• do 30 kwietnia 2022 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2022 r., 

• od 1 do 31 maja 2022 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 31 lipca 2022 r., 

• od 1 do 30 czerwca 2022 r. - ZUS wypłaci świadczenie do 31 sierpnia 2022 r., 

• od 1 do 31 lipca 2022 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 30 września 2022 r., 

• od 1 do 31 sierpnia 2022 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 31 października 2022 r. 

 

 

Świadczenie będzie wypłacane w formie bezgotówkowej na wskazany we wniosku numer rachunku 

bankowego. 

Do wniosku należy załączyć zaświadczenie potwierdzające umieszczenie ww. dzieci w rodzinie 

zastępczej, które będzie wydawało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie. Powyższe 

zaświadczenia będą wydawane na pisemny wniosek Rodziny Zastępczej. 

Szczegółowa instrukcja dotycząca składania wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego 

znajduje się na stronie zus.pl w zakładce  500+ i Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO)  >>> więcej 

informacji o 500+ >>> świadczenia  

 

 


