MINI PRZEWODNIK
I. JAK WYPE£NIÆ WNIOSEK:
Czêœæ I wniosku
1. Wpisz swoje dane osobowe (pkt 1).
Podanie numeru telefonu przyczyni siê do usprawnienia ewentualnego kontaktu.
2. Zaznacz czy wnosisz lub nie o ustalenie prawa do œwiadczenia na pierwsze dziecko
(pkt 2).
3. Wpisz dane osobowe najstarszego dziecka, w wieku do ukoñczenia 18 roku ¿ycia
(pkt 2 A), jeœli ubiegasz siê o œwiadczenie na pierwsze dziecko.
4. Wpisz dane osobowe kolejnych dzieci (pkt 3 B), jeœli ubiegasz siê o œwiadczenia na nie.
5. Uzupe³nij dane osobowe wszystkich cz³onków rodziny (pkt 4). S¹ nimi rodzice i dzieci.
Zwróæ uwagê, i¿ w sk³adzie rodziny mo¿esz wpisaæ dziecko (bêd¹ce na twoim
utrzymaniu) do 25 roku ¿ycia, (a tak¿e dzieci powy¿ej 25 roku ¿ycia legitymuj¹ce siê
orzeczeniem o znacznym stopniu niepe³nosprawnoœci, na które jest pobierane
œwiadczenie pielêgnacyjne). W przypadku ubiegania siê o œwiadczenie na pierwsze
dziecko nie zapomnij podaæ nazwy w³aœciwego Urzêdu Skarbowego.
Jeœli ubiegasz siê o œwiadczenie na pierwsze dziecko
6. Zaznacz organ do którego op³acane s¹ sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne (zakreœl
odpowiedni¹ pozycjê w pkt 6).
7. Zaznacz odpowiedni¹ pozycjê w zale¿noœci od rodzaju osi¹gniêtego dochodu w 2014 r.
i wype³nij odpowiedni za³¹cznik (pkt 7.2).
8. W pkt. 7.3. zaznacz odpowiedni¹ pozycjê:
a. w przypadku utraty dochodu w 2014 r. – do³¹cz kserokopie œwiadectwa pracy,
umowy zlecenia, umowy o dzie³o wraz z PIT-11 za 2014 r.
b. w przypadku uzyskania dochodu w 2015 r., 2016 r. – do³¹cz zaœwiadczenie
o dochodzie netto z miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nast¹pi³o
uzyskanie dochodu (drugi miesi¹c).
Uwaga: W przypadku ubiegania siê o œwiadczenia na pierwsze dziecko brany jest pod
uwagê dochód za rok 2014.
Czeœæ II wniosku
1. Zapoznaj siê z Oœwiadczeniem.
2. Wpisz numer konta, na które chcesz otrzymaæ œwiadczenie.
3. Wyszczególnij wszystkie dokumenty, jeœli za³¹czasz je do wniosku.
4. Z³ó¿ swój podpis na ostatniej stronie wniosku.
SprawdŸ czy do³¹czy³eœ do wniosku wszystkie wymagane dokumenty wyszczególnione
w Czêœci II wniosku.

II. SZCZEGÓ£OWE INFORMACJE UZYSKASZ:
• Telefon: (012) 616- 50-00, (012)616-50-09
• Strony internetowe:
www.sprawyspoleczne.krakow.pl
www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/
www.malopolska.uw.gov.pl/
III. PUNKTY SK£ADANIA WNIOSKÓW:
• URZ¥D MIASTA KRAKOWA:
ul. Stachowicza 18,
os. Zgody 2,
ul. Wielicka 28 A,
al. Powstania Warszawskiego 10,
Plac Wszystkich Œwiêtych 3-4,
CH „ Bonarka” ul. Kamieñskiego 11 (I piêtro lokal G 26)
• Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej:
ul. Na Koz³ówce 27
ul. Praska 52
ul. Józefiñska 14
al. S³owackiego 46
ul. Radzikowskiego 37
os. Szkolne 34
• PRZEWIDUJE SIÊ RÓWNIE¯ MO¯LIWOŒÆ SK£ADANIA WNIOSKU W WERSJI
ELEKTRONICZNEJ:
Empatia (empatia.mrpips.gov.pl.), PUE ZUS, bankowoœæ elektroniczna, ePUAP
(http:// www.epuap.gov.pl/).
Wnioski mo¿na sk³adaæ od 1 kwietnia 2016 r.
Œwiadczenia zostan¹ przyznane na okres do dnia 30 wrzeœnia 2017 r.
Je¿eli z³o¿ysz wniosek do 1 lipca 2016 r. œwiadczenie zostanie Ci wyp³acone z wyrównaniem
od 1 kwietnia 2016 r. na dziecko, które urodzi³o siê przed 1 kwietnia 2016 r.
Jeœli z³o¿ysz wniosek po 1 lipca 2016 r. œwiadczenie bêdzie wyp³acane od miesi¹ca
z³o¿enia wniosku.
Œwiadczenia wychowawcze bêd¹ wyp³acane w terminie 3 miesiêcy
licz¹c od dnia z³o¿enia wniosku z prawid³owo wype³nionymi dokumentami
Urz¹d Miasta Krakowa
Wydzia³ Spraw Spo³ecznych
31-103 Kraków, ul. Stachowicza 18
www.sprawyspoleczne.krakow.pl

