
 

 

 

 
 

Złóż wniosek  o 500+ w aplikacji mZUS 

 

Od 1 lutego 2023 r. możesz złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres 
świadczeniowy, trwający od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r. 

 

Jak możesz złożyć wniosek o 500+? 
 

W tym roku wniosek o świadczenie 500+ będziesz mógł złożyć za pośrednictwem aplikacji mobilnej 
mZUS dostępnej na urządzeniach mobilnych. Aplikację możesz pobrać ze sklepów Google Play  
oraz App Store. 
 
Wniosek możesz złożyć również za pośrednictwem narzędzi dostępnych w ubiegłych latach: 
 Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, 
 portalu Emp@tia, 
 bankowości elektronicznej, jeśli bank ma taką usługę. 
 
 
Kto może złożyć wniosek o świadczenie 500+? 
 
Świadczenie 500+ otrzymasz na dziecko, które nie ukończyło 18 lat, jeśli jesteś: 

 rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka, który posiada obywatelstwo polskie; 

 obcokrajowcem mieszkającym w Polsce, który jest obywatelami UE/EFTA; 

 cudzoziemcem, który legalnie przebywa w Polsce wraz z dostępem do polskiego rynku pracy.  

 obywatelem Ukrainy, który przybył z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z 
działaniami wojennymi i uzyskał legalny pobyt w Polsce. 
 

 
Kiedy ZUS wypłaci Ci świadczenie 500+? 
 

Świadczenie 500+ otrzymasz jeśli złożysz prawidłowo wypełniony wniosek:  

 do 30 kwietnia 2023 r. - ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2023 r.  

 w maju 2023 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 31 lipca 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty 
świadczenia od czerwca, 

 w czerwcu 2023 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 31 sierpnia 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty 
świadczenia od czerwca, 

 w lipcu 2023 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 30 września 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty 
świadczenia od lipca, 

 w sierpniu 2023 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 31 października 2023 r. wraz z wyrównaniem 
kwoty świadczenia od sierpnia. 

 
 
Gdzie znajdziesz pomoc w wypełnieniu wniosku o świadczenie 500+? 
 

• Możesz skontaktować się z infolinią: 22 560 16 00 (pon.-pt. w godz. 7.00 - 18.00). 
• Możesz spotkać się z ekspertem ZUS podczas e-wizyty. Umówisz się na nią na stronie 

https://www.zus.pl/e-wizyta. 
• Zapraszamy na salę obsługi klientów w najbliższej placówce ZUS. 
 

https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi
https://empatia.mpips.gov.pl/
https://www.zus.pl/e-wizyta

