
Jak sprawdzić szczegóły wniosku o świadczenie wychowawcze 

500+ na PUE ZUS 
 

1. Zaloguj się do swojego konta na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. 

2. Jeśli jesteś: 

 matką lub ojcem dziecka i masz złożony wniosek rodzica SW-R, 

 osobą sprawującą pieczę nad dzieckiem, opiekunem prawnym lub faktycznym i masz 

złożony wniosek opiekuna SW-O 

– przejdź do zakładki [Ubezpieczony] lub [Świadczeniobiorca].  

3. Jeśli jesteś dyrektorem placówki/ dyrektorem domu pomocy społecznej lub osobą 

upoważnioną przez dyrektora i masz złożony wniosek SW-D – przejdź do zakładki [Ogólny].  

4. Informacje o swoim wniosku znajdziesz w zakładce [Rodzina 500+] > [Szczegóły Twoich 

wniosków]. 

 

 

Jeśli jesteś rodzicem, osobą sprawującą pieczę nad dzieckiem, 

opiekunem prawnym lub faktycznym  
W widoku [Szczegóły Twoich wniosków] znajdziesz informacje o: 

 dacie wpływu wniosku do ZUS, 

 kanale wpływu, np. PUE, bank, Emp@tia,  

 typie wniosku, czyli SW-R lub SW-O, 

 okresie świadczeniowym, 

 o tym, kto składał wniosek,  

 statusie wniosku (zarejestrowany, prowadzone postępowanie wyjaśniające, pozostawiony 

bez rozpatrzenia, obsłużony, wycofany).  



 
 

 

Jeśli chcesz zobaczyć więcej informacji o wniosku, zaznacz go i kliknij [Szczegóły]. 



 
 

Otworzy się okno z dodatkowymi danymi wniosku: 

 identyfikatorem wniosku, 

 numerem rachunku bankowego, który został podany we wniosku, 

 adresem e-mail wnioskodawcy, 

 telefonem wnioskodawcy, 

 informacją, czy przekazaliśmy wniosek do wojewody – gdy podlega koordynacji 

unijnej; 

 listą dzieci wskazanych we wniosku. 

 

Na liście dzieci znajdziesz ich dane identyfikacyjne, status oraz datę pisma w sprawie 

świadczenia. Może to być np. data informacji o przyznaniu świadczenia, wezwania do 

uzupełnienia wniosku o świadczenie, decyzji odmowne). 



 

Informacje te możesz zapisać bądź wydrukować.  

 

Jeśli jesteś dyrektorem placówki, dyrektorem domu pomocy 

społecznej lub osobą upoważnioną przez dyrektora 
W widoku [Szczegóły Twoich wniosków] znajdziesz informacje o: 

 dacie wpływu do ZUS, 

 kanale wpływu, np. PUE, bank, Emp@tia, 

 typie wniosku, czyli SW-D, 

 okresie świadczeniowym, 

 o tym, kto składał wniosek, 

 nazwie placówki, 

 statusie wniosku (zarejestrowany, prowadzone postępowanie wyjaśniające, pozostawiony 
bez rozpatrzenia, obsłużony, wycofany). 

 
 



 
 

Jeśli chcesz zobaczyć więcej informacji o wniosku, zaznacz go i kliknij [Szczegóły]. 



 
 

Otworzy się okno z dodatkowymi danymi wniosku: 

 identyfikatorem wniosku, 

 numerem rachunku bankowego, który został podany we wniosku, 

 adresem e-mail wnioskodawcy, 

 telefonem wnioskodawcy, 

 listę dzieci wskazanych we wniosku. 

 

Na liście dzieci znajdziesz ich dane identyfikacyjne, status wniosku oraz datę pisma w sprawie 

świadczenia. Może to być np. data informacji o przyznaniu świadczenia, wezwania do 

uzupełnienia wniosku o świadczenie, decyzji odmownej. 



 
 

Informacje te możesz zapisać bądź wydrukować.  

 


