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1. WPROWADZENIE

Wniosek o świadczenie „Rodzina 500+” dostępny jest w systemie bankowości internetowej 
Millenet w formie interaktywnego formularza. Link do wniosku znajduje się  na stronie głównej 
po zalogowaniu do systemu oraz  w sekcji „Wnioski i umowy”.
 
Dane Wnioskującego są automatycznie wypełniane na podstawie informacji zawartych 
w systemie a wniosek przesyłany bezpośrednio do wybranego organu pomocy społecznej. 
Nie jest więc konieczna wizyta w urzędzie – cały proces odbywa się drogą elektroniczną i jest 
bardzo wygodny. Po wysłaniu formularza w Millenecie, urzędnik skontaktuje się 
z wnioskodawcą w celu ustalenia prawa do świadczenia.

Wniosek występuje w dwóch wersjach:

• pełnej – wniosek o świadczenie na pierwsze dziecko, w tym przypadku trzeba udowodnić       

• uproszczonej – wniosek o świadczenie na kolejne dziecko, w tym przypadku nie trzeba     

Wniosek składa się z kilku kroków:

1. Dane wnioskującego 
2. Dane dzieci do ustalenia świadczenia wychowawczego
3. Dane członków rodziny (opcjonalne – tylko w przypadku pierwszego dziecka) 
4. Oświadczenia o dochodach i zobowiązaniach
5. Oświadczenia i Pouczenia

W każdej chwili można zapisać wniosek i wrócić do niego później poprzez sekcję „Wnioski 
i umowy” w Millenecie.

Szczegółowy opis poszczególnych kroków poniżej. 

spełnienie kryterium dochodowego poprzez dołączenie do wniosku odpowiednich 
oświadczeń

podawać danych o dochodach
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2. WNIOSEK „RODZINA 500+” W MILLENECIE

Po zalogowaniu do systemu Millenet wybierz w lewym górnym rogu na stronie głównej 
przycisk „Wnioskuj”. 

Formularz wniosku jest też dostępny w sekcji „Wnioski i umowy”.
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STRONA STARTOWA

Po wejściu w formularz zobaczysz ekran zawierający podstawowe informacje dotyczące 
programu „Rodzina 500+”, w tym odnośniki do stron Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej. Prosimy o zapoznanie się z tymi informacjami oraz odwiedzenie strony 
internetowej: https://rodzina500plus.gov.pl/. Zachęcamy też do przeczytania „Ustawy 
o pomocy państwa w wychowaniu dzieci” opublikowanej w Dzienniku Ustaw RP.
 
W dolnej sekcji ekranu znajduje się pole wyboru trybu wniosku. Wybierz jedną z opcji:
 
• aplikowanie o zasiłek na pierwsze dziecko
• aplikowanie o zasiłek na drugie i kolejne dziecko

W przypadku aplikacji o zasiłek na pierwsze dziecko konieczne będzie podanie informacji 
o dochodach wnioskującego i członków rodziny.

Kliknięcie w przycisk „Dalej” powoduje przejście do pierwszego kroku formularza.
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KROK 1 – DANE WNIOSKUJĄCEGO

Na pierwszej stronie formularza podaj dane organu prowadzącego – np. organu pomocy 
społecznej, który będzie przyjmował i weryfikował wniosek. Organ prowadzący powinien 
zostać wybrany zgodnie z miejscem zamieszkania Wnioskującego (o wyborze organów 
prowadzących można przeczytać więcej na stronie https://rodzina500plus.gov.pl/).

Poniżej należy podać dane osobowe i adresowe Wnioskującego. Pola wymagane oznaczone 
są gwiazdką. 

Na dole ekranu należy wybrać numer konta, na który kierowane będzie świadczenie 
wychowawcze. Lista domyślnie pokazuje konta dostępne w Banku Millennium, można także 
ręcznie zdefiniować numer konta w innym banku.

Za pomocą przycisku „Dalej” zatwierdzisz wprowadzone dane i przejdziesz do kolejnej strony 
wniosku.
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Na kolejnej stronie zostaniesz poproszony o podanie danych dzieci, którym przysługuje 
świadczenie wychowawcze w ramach program „Rodzina 500+” (więcej informacji na stronie 
https://rodzina500plus.gov.pl/).
 
Wnioskując o świadczenie wychowawcze na drugie lub kolejne dziecko, należy w tej sekcji 
podać dane wszystkich dzieci – także dane pierwszego dziecka (jako pierwsze w kolejności).
Pierwsze dziecko oznacza jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. 
roku życia; w przypadku wieloraczków, pierwsze dziecko oznacza dowolne z tych dzieci.

Dane kolejnych dzieci można dodawać za pomocą przycisku „Dodaj dane kolejnego dziecka”. 
Można także usunąć sekcję za pomocą przycisku „Usuń dane dziecka”.

Wybierz przycisk „Dalej” i przejdź do kolejnej strony wniosku.

KROK 2 – DANE DZIECI
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KROK 3 – DANE CZŁONKÓW RODZINY

Na trzeciej stronie wniosku prezentowane są dane członków rodziny. Do członków rodziny 
zalicza się wnioskującego oraz dzieci, wprowadzone wcześniej dane zostaną skopiowane, 
wystarczy, że je zweryfikujesz. 

Ekran obsługiwany jest analogiczne do kroku poprzedniego – możliwe jest dodawanie 
i usuwanie członków rodziny. Dla każdego z nich należy podać odpowiednie dane osobowe.

Wybierz przycisk „Dalej” i przejdź do kolejnej strony wniosku.
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Strona ta jest prezentowana tylko w przypadku gdy wybrałeś wniosek o zasiłek 
na pierwsze dziecko. W tym kroku należy podać informacje o dochodach wnioskującego 
i członków rodziny.
 
Dane o dochodach podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 
art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 
od osób fizycznych są przez organ pobierane automatycznie – wnioskujący nie musi 
ich podawać we wniosku.

W ramach wniosku należy ręcznie zdefiniować dochody wnioskującego pochodzące z innych 
źródeł, niż wymienione powyżej. W przypadku członków rodziny, informacje o takich 
dochodach należy dołączyć do wniosku w formie załączników – powinny to być skany 
oświadczeń dostępnych na stronie https://rodzina500plus.gov.pl/. Adresy pod którymi można 
pobrać oświadczenia są wskazane na formularzu.

Źródła dochodów mogą być wybrane poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu. 
Zaznaczenie pola powoduje rozwinięcie podsekcji strony, w której można podać szczegóły 
dotyczące danego źródła dochodu. 

OŚWIADCZENIA O DOCHODACH
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KROK 4 – OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY

Na kolejnej stronie wniosku znajdują się oświadczenia niezbędne do sfinalizowania wniosku. 
Oświadczenia te zostały zdefiniowane w rozporządzeniu, stanowiącym załącznik do Ustawy. 
Zapoznaj się z treścią oświadczeń i zaakceptuj je poprzez odznaczenie odpowiedniego pola.

W dolnej części ekranu możliwe jest dodanie załączników do wniosku. Przykładowe załączniki 
są wymienione na formularzu. Dopuszczalne formaty plików to PDF, PNG i JPG, możliwe jest 
dodanie 7 plików o wielkości 500 KB każdy.
 
W przypadku problemów z załączeniem dodatkowych plików do wniosku, możliwe jest 
wysłanie wniosku bez załączników i złożenie ich w organie prowadzącym w późniejszym 
terminie, po wezwaniu przez pracownika organu.
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KROK 5 – PODSUMOWANIE

Krok ten prezentuje podsumowanie informacji zawartych we wniosku, możliwe jest także 
wygenerowanie pliku PDF z pełną zawartością wniosku. Zalecamy zapoznanie 
się z wnioskiem przed jego wysłaniem.

Wysłanie wniosku musi zostać potwierdzone H@słem SMS.



3. PRZESYŁANIE WNIOSKU

Po wysłaniu wniosku zobaczysz ekran potwierdzenia, w tym momencie masz możliwość 
zapisania złożonego wniosku w formie pliku PDF na dysku swojego komputera. Zalecamy 
zapis wniosku do pliku PDF lub jego wydruk – dane wniosku zostaną usunięte 
z systemu bankowego niezwłocznie po wysłaniu!

Wypełniony wniosek jest przesyłany do systemu  informatycznego w Ministerstwie Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej, a później do odpowiedniego organu prowadzącego. 
Po potwierdzeniu odbioru przez system MRPiPS, na adres e-mail wnioskującego zostanie 
przesłane urzędowe potwierdzenie odbioru/przedłożenia (UPO/UPP). 

Po wysłaniu wniosku, będzie można sprawdzić jego status w sekcji „Wnioski i umowy”. Status 
wniosku powinien zmienić się z „Przetwarzany” na „Dostarczony” w ciągu dwóch dni 
od złożenia. Zalecamy więc monitorowanie statusu w Millenecie.

W przypadku odrzucenia wniosku, należy skontaktować się z organem prowadzącym. 
Bank nie posiada informacji dotyczących przetwarzania wniosku po stronie 
Ministerstwa i organów prowadzących.
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