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INFORMACJE DOT. PROGRAMU „RODZINA 500+” 

 

Rodzina 500 + – od 1 kwietnia można składać wnioski, od 7 marca rusza punkt 

informacyjny 

„Rodzina 500 +” to nowe świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie przysługujące 

rodzinom wychowującym dzieci (zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci Dz.U. z 2016 r. 

poz. 195). W Sopocie realizacją programu „Rodzina 500 +” zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Sopocie - Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.  

 

Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia ale w celu usprawnienia obsługi interesantów oraz 

uniknięcia kolejek zachęcamy mieszkańców Sopotu do wcześniejszej rejestracji telefonicznej, która działa 

od marca 2016 r. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00, pod nr. tel. (58) 555 09 04 lub (58) 551 61 

63. Informacje na temat świadczenia wychowawczego można uzyskać w Dziale Świadczeń Rodzinnych i 

Funduszu Alimentacyjnego MOPS Sopot przy al. Niepodległości 876. Natomiast od 7 marca w siedzibie MOPS-

u przy ul. Kolejowej 14, uruchomiony zostanie dodatkowy Punkt Informacyjny, czynny w poniedziałek w 

godz. 9.00-17.00 a od wtorku do piątku w godz. 9.00-15.00, w którym również będzie można uzyskać 

szczegółowe informacje na temat świadczenia wychowawczego, pobrać wniosek oraz uzyskać pomoc przy jego 

wypełnianiu. 

 

Wnioski można również pobrać ze strony internetowej www.mrpips.gov.pl oraz mopssopot.pl a także w 

Urzędzie Miasta Sopotu.  

 

Zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej informuje, że będzie to możliwe m.in. za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS 

(www.zus.pl), poprzez banki krajowe świadczące usługi drogą elektroniczną (informacje na stronie 

www.mrpips.gov.pl) oraz za pośrednictwem Platformy Emp@tia (www.empatia.mrpips.gov.pl). Wymagany jest 

bezpieczny kwalifikowany podpis lub podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP. Informacje o tym, jak 

uzyskać tzw. profil zaufany można znaleźć pod adresem www.epuap.gov.pl 

 

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji programu „Rodzina 500 +” w Sopocie znajdują się w 

ulotce informacyjnej. Można je także uzyskać pod numerem tel. (58) 555 09 04 lub (58) 551 61 63.  
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