
 

UWAGA! NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY 

   

 

ŚWIADCZENIE 500 PLUS 

Od 1 lipca 2019 świadczenie przysługuje: 

 bez kryterium dochodowego   

 na każde dziecko w rodzinie, do ukończenia przez nie 18go 

roku życia  

 bez wymogu zasądzenia alimentów przez samotnego rodzica  

 3 miesięczny termin na złożenie wniosku na nowonarodzone 

dziecko  

Dodatkowe usprawnienia: 

 prostszy wniosek  

 informację o przyznaniu świadczenia otrzymasz na adres  

e-mail podany we wniosku  

 świadczenie zostanie przyznane do 30 maja 2021 roku  

 kolejny termin rozpoczęcia składania wniosków 

elektronicznych przypada na 1 lutego 2021 roku  

 kolejny termin rozpoczęcia składania wniosków papierowych 

przypada na 1 kwietnia 2021 roku  

 PAMIĘTAJ! Termin składania wniosku upływa 30 

października br. aby zapewnić ciągłość wypłaty  

ŚWIADCZENIE DOBRY START DLA UCZNIA 

Od 1 lipca 2019 świadczenie przysługuje: 

 bez kryterium dochodowego  

 do ukończenia przez ucznia 20 roku życia lub 24 roku życia 

przez ucznia niepełnosprawnego  

 bez wymogu zasądzenia alimentów przez samotnego 

rodzica  

 wysokość świadczenia 300 zł  

Dodatkowe usprawnienia: 

 prosty wniosek  

 informację o przyznaniu świadczenia otrzymasz na adres  

e-mail podany we wniosku  

 PAMIĘTAJ! Termin składania wniosku o świadczenie 

Dobry start upływa 30 listopada br.  

 

 

 

Wnioski papierowe będziesz mógł złożyć dopiero od 1 sierpnia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  

w niżej wymienionych punktach Katowic: 

➢ TPPS NR 1, ul. Andrzeja 10, 

➢ TPPS NR 2, ul. Warszawska 42, 

➢ TPPS NR 3, ul. Misjonarzy Oblatów 24, 

➢ TPPS NR 4, ul. Gliwicka 96, 

➢ TPPS NR 5, ul. Dębowa 16c, 

➢ TPPS NR 6, ul. Czecha 2, 

➢ TPPS NR 7, ul.  Świdnicka 35a, 

➢ TPPS NR 8, ul. Łętowskiego 6a, 

➢ TPPS NR 9,10, ul. Krakowska 138, 

➢ Centrala MOPS, ul. Jagiellońska 17.   

   

NIE CZEKAJ W KOLEJCE, ZŁÓŻ WNIOSEK ON-LINE!  

Już od 1 lipca wyślij wniosek poprzez bankowość elektroniczną lub portal  Emp@tia. 

 

 

Szczegółowe informacje, godziny przyjęć, adresy oraz wnioski do pobrania dostępne są  

na stronie internetowej:www.mops.katowice.pl 

Infolinia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach 

32 251 00 87 w. 100, 162 
 


