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RUSZYŁ RZĄDOWY PROGRAM „RODZINA 500 +”.
UWAŻAJMY NA OSZUSTÓW
Data publikacji 06.05.2016

Ruszył rządowy program „Rodzina 500 +”. Policja ostrzega osoby, które zdecydują się złożyć
wniosek o przyznanie świadczenia drogą elektroniczną, aby nie dały się oszukać w sieci.
Jedynymi stronami internetowymi autoryzowanymi przez stronę rządową z informacjami o
programie „Rodzina 500plus” są strony: rodzina500plus.gov.pl, obywatel.gov.pl, oﬁcjalne strony
internetowe ministerstw oraz niektórych banków. Wniosek o świadczenie wychowawcze można
złożyć przez Internet za pomocą: portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP, bankowości
elektronicznej. Za pobranie i złożenie wniosku nie ponosimy żadnych opłat.
Już od piatku, 01 kwietnia br., można składać wnioski o przyznanie świadczenia „Rodzina 500+”. Możliwe jest to
zarówno drogą elektroniczną jak i osobiście, w wyznaczonym do tego urzędzie.
Pamiętajmy, że złożenie wniosku jak i samo jego pobranie jest bezpłatne.
Wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć:
w gminie, w której mieszkamy,
za pośrednictwem Poczty Polskiej
przez Internet za pomocą:
-

portalu empatia.mrpips.gov.pl,
PUE ZUS,
ePUAP,
bankowości elektronicznej.

Więcej informacji o programie:
na stronie Rodzina500plus.gov.pl
na stronie Obywatel.gov.pl
na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Policja przestrzega przed oszustami, którzy wykorzystując naszą nieświadomość i niewiedzę poprzez fałszywe strony
internetowe, wyłudzają dane personalne oraz pieniądze.
Dlatego też przypominamy, że żadna z instytucji odpowiedzialnych za przyjmowanie wniosków o wypłatę świadczenia,
nie żąda od petentów podawania lub potwierdzania drogą mailową czy sms-ową danych personalnych. Oszuści
zazwyczaj proszą o podanie takich danych jak imię i nazwisko, numer dowodu osobistego, PESEL, miejsce zamieszkania
oraz innych informacji.
Fukcjonariusze proszą każdego, kto spotka się z takim przestępczym procederem o kontakt telefoniczny pod numerem
997 lub 112 albo osobisty w najbliższej jednostce Policji.
Oto kilka podstawowych zasad bezpiecznego poruszania się w sieci:

nie korzystajmy z kafejek internetowych, gdyż nie mamy pewności czy oprogramowanie zainstalowane na
danym komputerze jest legalne, aktualne oraz nie wiemy, kto wcześniej i w jakim celu korzystał z danego
komputera,
korzystajmy z legalnego systemu operacyjnego. Pirackie, nielegalne oprogramowanie może zawierać program
szpiegujący, który przekaże nasze poufne dane nieupoważnionym osobom,
zainstalujmy program antywirusowy i antyszpiegowski – uchronią one nasz komputer przed wirusami i
programami hakerskimi. Darmowe wersje takich programów można znaleźć w Internecie i legalnie je ściągnąć,
warto zaopatrzyć się w tzw. ﬁrewall, który zablokuje próby włamania się z sieci do naszego komputera,
regularnie aktualizujmy: system operacyjny, oprogramowanie antywirusowe i antyszpiegowskie i inne programy,
których używamy podczas łączenia się z Internetem - luki w oprogramowaniu mogą posłużyć do włamania się
do komputera,
logując się do poczty lub na portale internetowe wpisujmy login i hasło ręcznie, zmieniajmy hasło raz na jakiś
czas oraz postarajmy się nie posiadać jednego hasła do kilku kont internetowych,
nie otwierajmy wiadomości e-mail od nieznanych adresatów i nie używajmy linków rozsyłanych w niechcianej
poczcie (tzw. spamie) oraz przez komunikatory - mogą prowadzić one do niebezpiecznych stron lub programów,
użycie oprogramowania antyspamowego znacznie ogranicza ilość niechcianej poczty,
nie przesyłajmy drogą elektroniczną żadnych danych personalnych i innych ważnych informacji.
Dbajmy o nasze bezpieczeństwo w sieci.

