
Realizatorem świadczenia wychowawczego (Rodzina 500+) na terenie Szczecinka jest 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Wnioski o przyznanie świadczenia można składać 

od 1 kwietnia 2016 r.  Osoby, które złożą wniosek do 1 lipca 2016 r. otrzymają 

świadczenia z wyrównaniem od kwietnia br..  
 

Osoby uprawnione do świadczenia 
 Matka lub ojciec dziecka 

 Opiekun prawny 

 Opiekun faktyczny (osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła 

z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka) 
 

Prawo do świadczenia przysługuje obywatelom polskim, cudzoziemcom: do których stosuje 

się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, jeżeli wynika to z wiążących 

dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym, przebywającym na terenie RP 

na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym 

wysokich kwalifikacji jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium RP, posiadającym kartę 

pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy” jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium RP,  

z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy otrzymali pozwolenie na pracę na okres 

nieprzekraczający 6 m-cy, obywateli przyjętych w celu podjęcia studiów lub którzy mają prawo do 

wykonywania pracy na podstawie wizy) 

 

Procedura ubiegania się o świadczenia  
Świadczenia przyznawane są na wniosek osoby uprawnionej, składany w miejscu 

zamieszkania (nie ma znaczenia miejsce zameldowania).  

Druk wniosku do pobrania: 

 w siedzibie MOPS przy ul. Wiejskiej 4,  

 w Urzędzie Miasta Szczecinek – Biuro Obsługi Interesanta, 

 w Straży Miejskiej przy ul. Karlińskiej 15, 

 ze strony www.mops.szczecinek.pl, www.szczecinek.pl  

 

Wnioski można składać: 

 w formie papierowej - osobiście lub pocztą; adres: ul. Wiejska 4, 78-400 Szczecinek. 

 drogą elektroniczną – z portalu Emp@tia, ePUAP, platformy usług elektronicznych 

ZUS, za pośrednictwem bankowości elektronicznej w wybranych Bankach  

UWAGA! Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z informacją o błędach 

MRPiPS w druku wniosku (informacja w dalszej części ulotki).  

 

Kiedy i gdzie złożyć wniosek 
Szanowni Państwo, w celu usprawnienia obsługi i uniknięcia długich kolejek prosimy  

o zgłaszanie się do ośrodka według poniższego planu organizacyjnego.  

Obszar administracyjny miasta został podzielony na 6 rejonów, do których 

przyporządkowano poszczególne ulice. Każdemu z rejonów określono termin na złożenie 

wniosku – w załączeniu mapka poglądowa i proponowane terminy.  

 

Przyjmowanie wniosków o świadczenia wychowawcze – MOPS Szczecinek, ul 

Wiejska 4  w okresie od 1 kwietnia  do 30 kwietnia 2016 r.: 

Poniedziałek i środa: 7
45

 - 17
00

  

Wtorek: 7
45

 - 15
15

 

Czwartek: 7
45

 - 16
15

 

Piątek: 7
45

 – 14
15

 
 

http://www.mops.szczecinek/


Sala nr 2 - obsługa osób ubiegających się o świadczenia wychowawcze. 

Pokój nr 3 – bieżąca obsługa świadczeń rodzinnych w dniach poniedziałek, wtorek, 

środa w godzinach 7.45 – 15.15,  czwartek w godz. 7.45 – 16.15, piątek 7.45 – 14.15 

 

 Godziny przyjmowania wniosków w maju i czerwcu 2016 r. zostaną zamieszczone na 

stronie internetowej www.mops.szczecinek.pl,   

 

Przyjmowanie wniosków wg. rejonów 
 Rejon „A” i „F” - od 1 kwietnia do 22 kwietnia 

 Rejon „B” i „E” - od 25 kwietnia do 13 maja 

 Rejon „C” - od 16 maja do 3 czerwca 

 Rejon „D” - od 6 czerwca do 24 czerwca 

 
 

Rejon A obejmuje ulice: 

 Dzielnica Świątki: Staszica, Różana, Tulipanowa, Jaśminowa, Konwaliowa  

 Dzielnica Trzesieka: Trzesiecka, Cicha, Krajobrazowa, Kukułcza, Letniskowa, Łowiecka, Orla, 

Pogodna, Przytulna, Radosna, Skowronkowa, Słowicza, Sowia, Sójcza, Turystyczna, Wrzosowa, 

Wypoczynkowa, Żeglarska, Żurawia, Gołębia, Jaskółcza, Jastrzębia, Krucza 

 

Rejon B obejmuje ulice: 

 Osiedle Zachód: Barwicka, Białogardzka, Budowlanych, Gotycka, Grunwaldzka, Jagiełły, 

Karlińska, Krakowska, Królowej Jadwigi, Lwowska, Malborska, Mazurska, Połczyńska, 

Warmińska, Wileńska, Witolda, Zawiszy, Ziemowita, Derdowskiego, Polna, Puławskiego, Św. 

Rozalii 

 Osiedle Generalskie: Niedźwiadka-Okulickiego, Tokarzewskiego-Karaszewicza, Grota-

Roweckiego, Bora-Komorowskiego 

 Pozostałe: Kręta, Myśliwska, Nowa, Bugno, Kilińskiego, Kołobrzeska, Kosińskiego, Koszalińska 

numery parzyste, Kościuszki, Lelewela, Mierosławskiego 
 

http://www.mops.szczecinek/


Rejon C obejmuje ulice: 1-go Maja, 9-go Maja, Bohaterów Warszawy, Jana Pawła II, Rzeczna, 

Wiatraczna, Wyszyńskiego numery 1 – 17, Zielona, Kaszubska numery parzyste, Koszalińska numery 

nieparzyste, Narutowicza, Szewska, Szkolna, Plac Wolności, Garbary, Drzymały, Jasna, Jeziorna, 

Junacka, Księżnej Elżbiety, Konopnickiej, Ogrodowa, Ordona, Parkowa, Podgórna, Podwale, Piotra 

Skargi, Strażacka, Zamkowa, Zaułek, Powstańców Wielkopolskich 
 

Rejon D obejmuje ulice: 

 Osiedle Marcelin: Prusa, Norwida, Poświatowskiej, Tuwima, Gałczyńskiego, Dąbrowskiej, 

Słowackiego,  Wyspiańskiego, Kruczkowskiego 

 Pozostałe: Matusewicz, Moniuszki, Reja, Pl. Zesłańców Sybiru, Rybacka, Sienkiewicza, 

Spółdzielcza, Kopernika, Szymanowskiego, Wiejska, Kwiatowa, Łódzka, Lipowa, Niecała, 

Pomorska, Winniczna, Poniatowskiego, Słowiańska, Słupska, Szafera, Wodociągowa, 

Wyszyńskiego numery 14 – 58, Bagienna, Cieślaka, Artyleryjska, Armii Krajowej numery 

nieparzyste, Kaszubska numery nieparzyste 

 

Rejon E obejmuje ulice: 28-go Lutego, Armii Krajowej numery parzyste, Bohaterów Stalingradu, 

Chełmińska, Chodkiewicza, Emilii Plater, Kamienna, Klasztorna, Limanowskiego, Kamińskiego, 

Mickiewicza, Wybickiego, Piłsudskiego numery 2 – 18, Sikorskiego, Warszawska, Wojska Polskiego, 

Wyszyńskiego numery 19 - 57 oraz 59 – 90, C. Skłodowskiej, Drahimska, Kanałowa, Dworcowa, 

Kochanowskiego, Mariacka, Matejki, Mestwina, Młynarska, Młyńska, Pl. Młyński, Pl. Kamińskiego, 

Pl. Sowińskiego, Pl. Wazów, Przemysłowa, Rzemieślnicza, Sadowa, Traugutta, T. Zana, Wiśniowa, 

Wyścigowa 

 

Rejon F obejmuje ulice: 

 Osiedle Liściaste: Brzozowa, Bukowa, Dębowa, Jesionowa, Jodłowa, Kasztanowa, Klonowa, 

Orzechowa, Sosnowa, Wierzbowa, Akacjowa, Modrzewiowa, Cisowa  

 Pozostałe: Chojnicka, Czarnobór, Gdańska, Leśna, Piłsudskiego numer 19 – 47, Szczecińska, 

Gdańska, Toruńska, Waryńskiego, Boczna, Czaplinecka 

 Dzielnica Raciborski: Fabryczna, Orląt Lwowskich, Czwartaków, Miodowa, Ostrobramska, 

Obrońców Westerplatte, Szarych Szeregów, Harcerska 

 Pozostałe: Grudziądzka, Łukasiewicza, Miła, Pilska, Poznańska, Słoneczna, Wilczkowska, 

Malinowa 

 Dzielnica Kwieciszewo 

 

 

Jak wypełnić wniosek 
Na pierwsze lub jedyne dziecko (świadczenie przysługuje jeżeli dochód rodziny 

w przeliczeniu na osobę nie przekracza 800 zł netto, a jeżeli członkiem rodziny jest dziecko 

niepełnosprawne, świadczenie będzie przysługiwać o ile dochód rodziny w przeliczeniu na 

osobę nie przekracza 1 200 zł netto)  
Wniosek - muszą w nim być wypełnione wszystkie pola dotyczące sytuacji dochodowej 

i odprowadzenia składek. 

Dodatkowe dokumenty  
 dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy – w przypadku składania wniosku 

osobiście,  

 odpis aktu urodzenia dziecka, 

 zaświadczenie lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż 

dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych 

każdego członka rodziny,  

 oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające 

przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów 

osiąganych przez osoby fizyczne,  

 dokumenty potwierdzające uzyskanie lub utratę dochodu i ich wysokość,  



 zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym 

postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,  

 prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,  

 orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,  

 inne dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do przyznania ustalenia 

wysokości świadczenia wychowawczego. 

 

Na drugie i kolejne dziecko (świadczenie przysługuje na drugie i kolejne dziecko 

w rodzinie, do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia, bez względu na dochód na osobę 

w rodzinie). 
Wniosek - nie wypełnia się pól wniosku, które dotyczą sytuacji dochodowej. 

Dodatkowe dokumenty  

 dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy – w przypadku składania wniosku 

osobiście,  

 pozostałe dokumenty uzależnione od indywidualnej sytuacji rodzica (np. 

prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację, odpisy aktów urodzenia 

dziecka). 
 

UWAGA! Informacja o błędach we wniosku MRPiPS  
 

Na prośbę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informujemy o błędach  

w załącznikach nr 1, 3 i 4 do rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu postępowania  

w sprawach o świadczenie wychowawcze „Rodzina 500+”.  

 w załączniku nr 1 - Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w części 

I, pkt 7.2 kwadrat 3: „uzyskane z gospodarstwa rolnego…” - pouczenie zawarte  

w nawiasie o treści: „w przypadku zaznaczenia dodatkowo należy dołączyć oświadczenie 

członka/członków rodziny stanowiące wypełnione Załącznik nr 3 lub Załącznik  

nr 4 do wniosku’’ 

Uwaga! - pouczenie odnosi się do załącznika nr 2 lub 4. 

 

 w załączniku nr 3 na dole formularza znajduje się przypis oznaczony gwiazdką (*), który 

błędnie wskazuje, że oświadczenie wypełnia i podpisuje każdy członek rodziny, który 

posiada gospodarstwo rolne.  

Uwaga! - oświadczenie składają członkowie rodziny, którzy z prowadzonej 

działalności gospodarczej rozliczali się w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub 

karty podatkowej. 

  

 w załączniku nr 4 na dole formularza znajduje się przypis, oznaczony dwoma 

gwiazdkami (**) o treści „Wpisać rok kalendarzowy…”  

Uwaga! - przypis odnosi się do roku kalendarzowego, który oświadczenie obejmuje, 

tak jak w tytule oświadczenia. 

 

 

 

 

Informacja telefoniczna pod numerem tel. 94 37 280 47 

 

 


