INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU RODZINA 500+
W SYSTEMIE BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ BANKU POCZTOWEGO S.A.

WAŻNE:
Możliwość złożenia wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus z wykorzystaniem bankowości
internetowej dostępna jest wyłącznie dla Klientów:
1. których tożsamość została zweryfikowana przez Bank podczas ich fizycznej
obecności w oddziale,
2. których PESEL został podany do wiadomości Banku,
3. którzy ukończyli 18 lat.
Jeśli rachunek został założony w procesie zdalnym (potwierdzając umowę przelewem z innego
banku) i nie dokonano dotychczas weryfikacji Twojej tożsamości w placówce Poczty Polskiej
S.A. lub Banku, w pierwszej kolejności zapraszamy do dowolnej placówki Poczty Polskiej S.A.
lub Banku w celu potwierdzenia tożsamości – wystarczy okazać dowód osobisty lub paszport.
Dla wszystkich członków rodziny (dzieci, których wniosek dotyczy oraz pozostałych członków
rodziny wymienianych w sekcji 4.) konieczne jest podanie numeru PESEL. Jeśli któreś
z członków Twojej rodziny nie posiada numeru PESEL, nie możesz złożyć wniosku
z wykorzystaniem bankowości internetowej. W takiej sytuacji złożenie wniosku jest możliwe
jedynie w odpowiednim organie w Twojej gminie.

Pamiętaj aby przed przystąpieniem do wypełnienia wniosku:
1. Zapoznać się ze szczegółowymi informacjami dostępnymi na stronie:
https://obywatel.gov.pl/dzieci/500-zl-na-dziecko-program-rodzina-500
(w tym z wzorami oświadczeń i dokumentów).
2. Przeczytać instrukcję wypełnienia wniosku dostępną na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500plus/jak-wypelnic-wniosek-o-rodzina-500-plus/
3. Zapoznać się z definicją rodziny dostępną na stronie:
https://www.pocztowy.pl/indywidualni/rodzina500plus/ w sekcji Pytania i odpowiedzi.
4. Przygotować niezbędne dokumenty.
5. Jeśli do wniosku będziesz dołączał dokumenty lub oświadczenia, przygotuj ich zdjęcia lub
skany. System dopuszcza wyłącznie załączniki spełniające poniższe warunki:
a) Format pliku: PDF, PNG, JPG. Aby zweryfikować typ pliku należy kliknąć w plik prawym
przyciskiem myszki i wybrać opcję Właściwości, informacja „Typ pliku” wyświetlona
będzie w górnej części okna.
b) Maksymalna liczba załączników: 12.

c) Rozmiar pojedynczego załącznika nie może przekraczać 500 kB; a maksymalna łączna
wielkość wszystkich załączników nie może przekroczyć 3,5MB.
d) Nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych i spacji oraz muszą
być unikalne w ramach jednego wniosku.
Więcej informacji o wniosku Rodzina 500+ znajdziesz na stronie
https://www.pocztowy.pl/indywidualni/rodzina500plus

Wypełnienie wniosku
KROK 1
Zaloguj się do bankowości internetowej, klikając link „Zaloguj się” na stronie www Banku
Pocztowego S.A.: https://www.pocztowy.pl

KROK 2
Przejdź do sekcji „Wnioski”

Następnie wybierz „Pozostałe” a następnie „Złóż wniosek” o świadczenie

KROK 3
Sprawdź poprawność twoich danych, które zostaną przeniesione do wniosku.
Jeżeli są poprawne - kliknij „Dalej”.

KROK 4

Wskaż, na które dziecko chciałbyś uzyskać świadczenie.

KROK 5
Dane, które były wcześniej podane do wiadomości banku, zostaną automatycznie
uzupełnione. Uzupełnij formularz.

Podanie adresu email we wniosku jest obowiązkowe – otrzymasz na niego UPO/UPP Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia. We wniosku możesz wskazać inny adres niż zapisany
w systemach Banku.

Wskaż organ prowadzący postepowanie i rachunek do wypłaty świadczenia.

KROK 6
Kolejnym etapem jest podanie danych personalnych dziecka/dzieci. W zależności od tego, czy
wybrałeś wniosek na drugie i kolejne dziecko, czy na pierwsze (jedyne lub pierwsze i kolejne)
dziecko, system wyświetli odpowiednie pola.
Przykład 1:
Jeżeli składasz wniosek o świadczenie na pierwsze i 2 kolejnych dzieci, to w polu "Liczba
dzieci..." wybierz liczbę 2.
Przykład 2:
Jeżeli składasz wniosek o świadczenie na drugie dziecko (masz 2 dzieci), to w polu "Liczba
dzieci..." wybierz liczbę 1.
Dane dzieci, które spełniają warunki przyznania świadczenia podawaj w kolejności od
najstarszego do najmłodszego dziecka.

KROK 7
Uzupełnij dane pozostałych członków rodziny (podaj tu tylko dane osób, które nie były dotychczas
wprowadzone do wniosku).
Przykład:
Jeżeli składasz wniosek o świadczenie na drugie dziecko, a Twoja rodzina to Ty (wnioskodawca), dwoje
dzieci i współmałżonek, to w polu "Podaj liczbę pozostałych członków rodziny...." wybierz liczbę 2
i wprowadź dane dziecka, którego nie wskazałeś wcześniej oraz dane współmałżonka.

KROK 8
Jeżeli to koniecznie na tym ekranie możesz dodać załączniki.

Pamiętaj o poprawnym formacie i rozmiarze. Możesz dodać maksymalnie 12 załączników.
1. Wybierz odpowiednią liczbę załączników
2. Wybierz plik z komputera
3. Kliknij wybrany plik dwa razy aby załączyć go automatycznie (załączniki zostaną
wysłane ze standardowymi nazwami: Zal1, Zal2, Zal3 itd.).

Następnie zaznacz odpowiednie klauzule.

KROK 9
Jeśli chcesz, możesz teraz wypełniony wniosek zapisać na komputerze.

Jest to jedyny moment, kiedy będziesz mógł zapisać te dane. Po wysłaniu wniosku,
uzupełnione dane i załączniki zostaną usunięte z systemów banku.

KROK 10
Następnym etapem jest zatwierdzenie złożonego wniosku kodem SMS. Na numer telefonu
używany do autoryzacji transakcji zostanie przesłany kod weryfikacyjny. Wprowadź go w
odpowiednim polu.

KROK 11
Po wprowadzeniu prawidłowego kodu weryfikacyjnego możesz wysłać wniosek.

1. Po wysłaniu wniosku, trafi on do rządowego systemu Emp@tia, a następnie
do odpowiedniego organu w Twojej gminie, który będzie go procesował.
2. Po przekazaniu przez Bank wniosku do właściwego organu prowadzącego w gminie,
na adres e-mail podany we wniosku otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia
(UPP). Wiadomość e-mail z UPO o tytule „UPO/UPP wniosek SW-1 nr <identyfikator
dokumentu>” otrzymasz z adresu: upo500plus@mrpips.gov.pl.
3. Od momentu, kiedy otrzymasz UPO na adres e-mail, który wskazałeś we wniosku
Rodzina 500+, wszelkie pytania i obsługę wniosku Rodzina 500+ przejmuje organ
prowadzący w gminie (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej).
4. Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego potwierdzeniem
wniesienia wniosku do organu właściwego (Gmina/MOPS) ze względu na miejsce
zamieszkania klienta jest UPO/UPP jest UPO/UPP.

5. Dopóki nie otrzymasz UPO/UPP nie ma pewności, że Twój wniosek został poprawnie
odebrany przez właściwy organ. Sprawdź czy UPO/UPP nie trafił do folderu "Spam"
w twojej skrzynce email lub zadzwoń na Infolinię Banku by sprawdzić status
dostarczenia wniosku do systemu Emp@tia.
6. Jeśli nie udało Ci się wydrukować/ nie wydrukowałeś wypełnionego wniosku z systemu
bankowości internetowej Banku Pocztowego S.A., udaj się do organu prowadzącego
właściwego (Gmina/MOPS) w gminie, któremu podlegasz i poproś o kopię wniosku.

