
 

   

 
Informacja prasowa 

 

Dyżury dotyczące 500 plus i RKO w całej Polsce 

24 lutego br. pracownicy ZUS będą w wielu miejscowościach odpowiadali na pytania o 

świadczenie wychowawcze i rodzinny kapitał opiekuńczy. Pomogą też w złożeniu 

wniosków i założeniu profilu na PUE ZUS. 

 

Od 1 stycznia 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjmuje wnioski o Rodzinny Kapitał 

Opiekuńczy i 500 plus na nowo narodzone dzieci oraz na nowy okres świadczeniowy, 

trwający od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. Wnioski te można przesyłać tylko drogą 

elektroniczną przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowość elektroniczną i 

portal Empatia. Środki z programu są wypłacane tylko bezgotówkowo na wskazany przez 

wnioskodawcę numer rachunku bankowego. 

 

Aby każdy miał możliwość wyjaśnienia wątpliwości dotyczących świadczeń rodzinnych oraz 

złożenia elektronicznego wniosku o 500 plus lub Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, organizujemy 

dla naszych klientów specjalne dyżury w ośrodkach pomocy społecznej, urzędach gmin, czy 

urzędach miast - także w tych miejscowościach, w których nie ma placówek ZUS – informuje 

Marlena Nowicka – rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce. 

 

Miejscowość i nazwę instytucji, w której 24 lutego odbędzie się dyżur, można sprawdzić w 

kalendarium.   

 

czwartek ( 24 lutego 2022 r.) 

Brudzew, Urząd Gminy, ul. Turkowska 29, godz. 9:00 - 13:00 

Kłecko, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Dworcowa 14, godz. 9:00-13:00, 

Brodnica, Urząd Gminy, ul. Parkowa 2, godz. 10:00-12:00, 

Rogoźno, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kościuszki 41 B, godz. 9:00-11:00. 

Serdecznie zapraszamy! 

https://www.zus.pl/o-zus/kalendarium/konsultacje-500-i-rko
https://www.zus.pl/o-zus/kalendarium/konsultacje-500-i-rko
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Z pomocy w sprawie świadczenia wychowawczego 500 plus lub Rodzinnego Kapitału 

Opiekuńczego można stale korzystać: 

• na specjalnej infolinii 22 290 55 00 (czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 

15.00), 

• w Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS nr telefonu 22 560 16 00, 

lub cot@zus.pl (konsultanci są dostępni od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 –18.00), 

• we wszystkich placówkach ZUS, 

• podczas e-wizyty w ZUS. 

 

Więcej informacji na temat świadczenia wychowawczego 500 plus.  

 

Więcej informacji na temat Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego.  

 

 

mailto:cot@zus.pl
https://www.zus.pl/o-zus/kontakt/oddzialy-inspektoraty-biura-terenowe
https://www.zus.pl/e-wizyta

