
Informacja dotycząca składania wniosków w Programie „ Rodzina 500+” w Krośnie
W Gminie Miasto Krosno obsługę programu „ Rodzina 
500+” prowadzić będzie Miejski Ośrodek Pomocy 
Rodzinie w Krośnie, ul. Piastowska 58 – w dniach od 
poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-17.00 oraz             
w każda sobotę kwietnia w godzinach od 9.00 do 13.00. 
Dodatkowo wyznaczono punkty do przyjmowania 
wniosków w w/w sprawie: 

 Regionalne Centrum Kultury Pogranicza w Krośnie          
ul. Kolejowa 1  - w dniach od poniedziałku do 
piątku, w godzinach od 9.00 do 17.00. 

 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie Hala 
Sportowa ul. Bursaki 41 – w dniach od poniedziałku 
do piątku, w godzinach od 10.00 do 18.00. 

Poza tym w każdą sobotę miesiąca kwietnia br                         
w wybranych szkołach: 

1) Szkoła Podstawowa nr 5 ul. Grunwaldzka 15  
w godzinach od 9.00 do 13.00. 

2) Szkoła Podstawowa nr 15 ul. Kisielewskiego 18 
w godzinach od 9.00 do 13.00. 

3) Szkoła Podstawowa nr 12 ul. Wyspiańskiego 20  
w godzinach od 9.00 do 13.00. 

4) Szkoła Podstawowa nr 7 ul. Decowskiego 9               
w godzinach od 9.00 do 13.00. 

5) Szkoła Podstawowa nr 14 ul. Wojska Polskiego 45 
w godzinach od 9.00 do 13.00. 

Przy składaniu wniosku o świadczenia 
wychowawcze na drugie i kolejne dziecko nie trzeba 
dołączać do wniosku żadnych dodatkowych 

dokumentów, ponieważ  w tym wypadku nie będzie 
obowiązywało kryterium dochodowe. 
Rodziny, które pobierają świadczenia rodzinne od 
01.11.2015r., składają tylko wniosek, niezależnie na 
które dziecko. 
Rodzic składający wniosek na pierwsze dziecko, nie 
korzystający ze świadczeń rodzinnych  (ze względu 
na obowiązujące kryterium dochodowe: 800 zł 
netto na osobę w rodzinie lub 1200 zł, gdy 
członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne) 
będzie musiał dołączyć do wniosku: 
1) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub 
oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną 
za składanie fałszywych oświadczeń o wysokości 
dochodu za rok 2014 wszystkich pełnoletnich 
członków rodziny; 
2) zaświadczenie z ZUS lub oświadczenie złożone 
pod odpowiedzialnością karną za składanie 
fałszywych oświadczeń o wysokości składki 
zdrowotnej za 2014r. osób uzyskujących dochód            
w tymże roku; 
3) w przypadku zmiany sytuacji finansowej rodziny 
po roku 2014, do wniosku należy dołączyć 
dokumenty poświadczające zmianę sytuacji tj. 
utratę lub uzyskanie dochodu (m.in. świadectwo 
pracy, PIT 11 za 2014r., umowę o pracę, 
zaświadczenie lub oświadczenie o dochodzie netto 
za miesiąc następujący po miesiącu, w którym 
dochód został uzyskany,  informację o rozpoczętej, 

zawieszonej i wyrejestrowanej działalności 
gospodarczej, decyzje z ZUS o uzyskaniu renty, 
emerytury  i inne w zależności od sytuacji rodzinnej                     
i dochodowej wnioskodawcy).   
W szczególnych przypadkach organ realizujący 
ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu 
dzieci może żądać przedłożenia innych 
dokumentów, w celu zbadania sytuacji rodziny 
mającej wpływ na prawo do w/w świadczenia.  
W przypadku, gdy członek rodziny przebywa poza 
granicami kraju, należy złożyć stosowne 
oświadczenie. 
Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 
13 420 12 58, 13 432 04 59 wew. 132, na stronie 
internetowej www.moprkrosno.pl w zakładce 
Rodzina500+ lub www.mrpips.gov.pl oraz                    
w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie                              
ul. Piastowska 58 w pokoju nr 16. 
Druki wniosków dostępne są: 
 Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Krośnie 
 Biuro Obsługi Urzędu Miasta Krosna ul. Staszica 

2 i ul Lwowska 28a 
Wnioski można składać od 1 kwietnia 2016r.  

  
 Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie      w Krośnie  mgr  Jolanta  Matys 

 
Krosno, 4 marca 2016r. 


