
PROGRAM RODZINA 500 plus 

 

W Rudzie Śląskiej realizacją programu Rodzina 500 plus będzie zajmował się Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej - Dział Świadczeń Rodzinnych. Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie 

można złożyć osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej, a także przez internet: za pomocą 

bankowości elektronicznej, PUE ZUS, ePUAP oraz portalu empatia.mrpips.gov.pl. Zachęcamy  

do korzystania z elektronicznych form składania wniosków. Przejrzystą instrukcję jak wypełniać 

wnioski w internecie zamieściliśmy na naszej stronie internetowej www.mops.rsl.pl.  

 

Wnioski można składać od 1 kwietnia 2016 roku. Chcąc zapewnić mieszkańcom odpowiednie 

warunki, a także aby uniknąć kolejek przyjmowanie wniosków będzie odbywało się w 10 punktach  

w mieście: 

 

I. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej ul. Markowej 20 

 
Zachęcamy, aby w siedzibie głównej Ośrodka składały wnioski przede wszystkim: 

 

 osoby, które ubiegają się o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego  

na pierwsze lub jedyne dziecko i nie korzystają w okresie zasiłkowym  

i świadczeniowym 2015/2016 z pomocy w formie świadczeń rodzinnych oraz 

funduszu alimentacyjnego. 

 

Jednocześnie przyjmowane będą także: 

 

 osoby, które korzystają w okresie zasiłkowym i świadczeniowym 2015/2016  

z pomocy w formie świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego, 

 osoby, które ubiegają się o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego  

na drugie i kolejne dziecko.  

 

W okresie od 1 kwietnia 2016 roku do 1 lipca 2016 roku w godzinach: 

- poniedziałek, czwartek od 8.00 do 18.00 

- wtorek od 8.00 do 16.00 

- środa, piątek od 8.00 do 14.00. 

 

II. SEKCJE PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH w Rudzie Śląskiej 

 

1. Nowy Bytom, Chebzie ul. Markowej 22 

2. Godula, Orzegów ul. Przedszkolna 6 

3. Ruda ul. Wolności 14 

4. Kochłowice ul. Tunkla 1 

5. Bykowina ul. Kowalskiego 1a 

6. Halemba ul. Solidarności 7 

http://www.mops.rsl.pl/


7. Bielszowice ul. Bielszowicka 114b 

8. Wirek ul. Jankowskiego 8 

 

 Osoby, które ubiegają się o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego  

na drugie i kolejne dziecko.  

 Osoby, które korzystają w okresie zasiłkowym i świadczeniowym 2015/2016  

z pomocy w formie świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego. 

 

W okresie od 1 kwietnia 2016 roku do 1 lipca 2016 roku w godzinach: 

- poniedziałek, czwartek od 8.00 do 18.00 

- wtorek od 8.00 do 16.00 

- środa, piątek od 8.00 do 14.00. 

 

III. Urząd Miasta Ruda Śląska Plac Jana Pawła II 6 w Biurze Obsługi Mieszańców w godzinach 

urzędowania jednostki: 

 osoby, które ubiegają się o przyznanie świadczeń na drugie i kolejne dziecko. 

 

W okresie od 1 kwietnia 2016 roku do 1 lipca 2016 roku w godzinach: 

- poniedziałek, wtorek, środa od 8:00 do 16:00 

- czwartek od 8:00 do 18:00 

- środa, piątek od 8:00 do14:00. 

 

W przypadku, gdy osoba ubiega się o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko do 

wniosku dołącza odpowiednio: 

 

 kopię dowodu osobistego wnioskodawcy. 

 

W przypadku, gdy osoba ubiega się o świadczenie wychowawcze na pierwsze lub jedyne dziecko 

do wniosku dołącza odpowiednio: 

 

1. Kserokopię dowodu osobistego wnioskodawcy.  

2. Osoby pracujące – aktualne zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające okres 

zatrudnienia i rodzaj zawartej umowy. 

3. Osoby, które uzyskały dochód po 2014 roku (np. podjęcie zatrudnienia, powrót do pracy  

po urlopie wychowawczym) - zaświadczenie określające wysokość dochodu uzyskanego  

z miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu – wg wzoru 

druku – załącznik nr 1, który jest do pobrania w MOPS Ruda Śląska pokój nr 5 lub na stronie 

internetowej Ośrodka (www.mops.rsl.pl). 

4. Osoby, które utraciły zatrudnienie na podstawie umowy o pracę – kserokopia świadectwa 

pracy. 



5. Osoby, które utraciły zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło – 

zaświadczenie o okresie zatrudnienia i formie umowy. 

6. Kserokopie wszystkich dokumentów PIT (od płatników składek np. PIT-11, PIT-B, PIT – 8C, 

PIT-40, PIT-11A, PIT-28 itp.) za 2014 rok wszystkich pełnoletnich członków rodziny,  

w przypadku, gdy w rodzinie miała miejsce utrata dochodu. 

7. Kserokopia prawomocnego wyroku rozwodowego, o separację. 

8. Kserokopia wyroku alimentacyjnego, ugody alimentacyjnej. 

9. Zaświadczenie komornika o kwocie alimentów otrzymanych w 2014 roku, jak również  

o terminie wszczęcia postępowania egzekucyjnego (w przypadku, gdy egzekucja została 

wszczęta po 2013 roku). 

10. Zaświadczenie z ZUS-u o okresie pobierania, rodzaju i wysokości świadczeń (np. zasiłek 

macierzyński, chorobowy, renta, emerytura) otrzymanych przez pełnoletnich członków 

rodziny od 2014 roku do nadal. 

11. Akt zgonu małżonka lub rodzica dziecka. 

12. Odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie 

sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym  

w sprawie o przysposobienie dziecka. 

13. Orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka. 

14. Inne dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego. 

 

W przypadku, gdy osoba ubiega się o świadczenie wychowawcze na pierwsze lub jedyne 

dziecko, a w okresie zasiłkowym 2015/2016 (trwającym do 31 października 2016 roku) korzysta 

z pomocy w formie zasiłku rodzinnego i jednocześnie sytuacja rodzinna, zawodowa  

oraz dochodowa rodziny nie uległa zmianie od momentu składania wniosku o ustalenie prawa  

do zasiłku rodzinnego do wniosku dołącza jedynie: kopię dowodu osobistego wnioskodawcy. 

 

Infolinia dotycząca programu Rodzina 500 plus działa w godzinach pracy ośrodka pod numerem  

32 344 03 23 wew. 327. 

W przypadku, gdy wnioskodawca posiada akty urodzenia dzieci można dołączyć je do składanego 

wniosku. 

Ponadto informujemy, że od 2 lipca 2016 roku przyjmowanie wniosków będzie odbywało  

się w godzinach urzędowania Ośrodka. 

 

Druki wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można będzie  

pobierać w ww. punktach oraz na stronie internetowej Ośrodka www.mops.rsl.pl  

i Biuletynie Informacji Publicznej www.biuletyn.abip.pl/mops_r_sl. 

http://www.mops.rsl.pl/
http://www.biuletyn.abip.pl/

