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Szanowni Państwo
Starostowie, Burmistrzowie
i Wójtowie
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Już od 1 lipca program Rodzina 500 plus zacznie funkcjonować w rozszerzonej formule. 
Świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci, bez względu na dochody 
rodziny. Rozszerzenie formuły programu to również olbrzymie wyzwanie przede wszystkim 
dla samorządów, które obsługują program. 

To także nowe wyzwanie dla administracji rządowej w terenie. Intencją ustawodawcy 
jest, aby nowy program  jak najszybciej i jak najsprawniej dotarł do mieszkańców 
poszczególnych regionów – bezpośrednich beneficjentów. W związku z tym w dniach od 24 
czerwca do 31 lipca do miast powiatowych i miejscowości gminnych wyruszą busy z akcją 
informacyjną 500 Plus+. Odwiedzający te ośrodki pracownicy Warmińsko-Mazurskiego 
Urzędu Wojewódzkiego będą służyli informacją i pomocą osobom zainteresowanym 
skorzystaniem z programu. 

Jak wiadomo od 1 lipca będzie możliwe złożenia wniosku o przyznanie świadczenia za 
pośrednictwem kanałów bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia oraz platformy usług 
elektronicznych ZUS. Ta forma aplikowania o świadczenie cieszy się wyjątkową 
popularnością, a liczba osób korzystających z niej systematycznie rośnie. Przy tej czynności 
będzie można również wykorzystać punkt e-informacji.

W imieniu Pana wojewody Artura Chojeckiego zwracam się do Państwa z uprzejmą 
prośbą o wyrażenie zgody na udostępnienie terenu ( chodnik, parking ) w bezpośrednim 
sąsiedztwie Urzędu Powiatowego, Urzędu Miasta, Urzędu Gminy, bądź Miejskiego lub 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniach i godzinach według załączonego grafiku. 
Prosimy również Państwa o informowanie lokalnej społeczności o tym wydarzeniu. Nasi 
pracownicy chętnie skorzystają także ze wsparcia lokalnego influencera, stąd moja prośba      o 
pomoc  w dotarciu do takich osób. 

Uprzejmie proszę o odpowiedź z podaniem miejsca optymalnego do zaparkowania 
pojazdu i zainstalowania punktu informacyjnego. Informację zwrotną prosimy przesłać za 
pośrednictwem platformy ePUAP, bądź na emaila: sekrbw@uw.olsztyn.pl w terminie do 
piątku, 21 czerwca, do godziny 14.00 - dotyczy ośrodków wytypowanych do przyjazdu busa            
w terminie od 24 czerwca do 12 lipca, a w przypadku ośrodków zaplanowanych w terminie od 
15 do 31 lipca proszę o informację do poniedziałku, 24 czerwca br., również do godziny 14.00. 

 

z up. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
Agnieszka Warakomska-Poczobutt

Dyrektor Biura Wojewody
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