
KROK 1:

Wejdź na stronę: epuap.gov.pl



KROK 2:

W polu „szukaj” wpisz:
Gdański Bon Żłobkowy



KROK 3:

Klikamy "Pokaże wszystkie 
urzędy lub instytucje 
udostępniające tę usługę" i 
wybieramy Gdańskie Centrum 
Świadczeń



KROK 4:

Wybierz „Załatw sprawę”



KROK 5:

Postępuj zgodnie z poleceniami.
Wybierz sposób logowania. 

Do wyboru jest:
• Profil zaufany
• e-dowód



KROK 6:

Zacznij wypełniać formularz. 
Jest on podzielony na 5 części. 

Część I. 
– dane wnioskodawcy 
– dane dziecka, na które składany jest wniosek

Jeżeli wnioskujesz na więcej 
niż 1 dziecko, kliknij pole 
i podaj dane drugiego dziecka.



KROK 7:

Wpisz wszystkie osoby wchodzące w 
skład Twojej rodziny.

Dane wnioskodawcy oraz dziecka na 
które występujesz o świadczenie, 
zostaną wpisane automatycznie. 

Pozostałych członków rodziny należy 
dopisać samodzielnie np. męża, ojca 
dziecka, rodzeństwo.



KROK 8:

Część II.
Zapoznaj się z oświadczeniami. 
Zaznacz te, które odpowiadają Twojej 
sytuacji rodzinnej i dochodowej.

Oświadczenia są niezbędne do 
stwierdzenia, czy spełniasz warunki do 
przyznania bonu żłobkowego. 



KROK 8:

Część II.
Złóż oświadczenie, czy nastąpiła zmiana 
w sytuacji dochodowej Twojej rodziny. 

Jeżeli wystąpiło którekolwiek z 
wymienionych sytuacji, należy 
przedłożyć dokumenty potwierdzające  
powyższą okoliczność. 
Dokument można podłączyć w formie 
skanu na końcu formularza 
np. świadectwo pracy, zaświadczenie od 
pracodawcy o powrocie do pracy po 
zakończonym urlopie wychowawczym i 
informację o wysokości wynagrodzenia 
netto uzyskanego w pierwszym pełnym 
miesiącu po powrocie do pracy.



KROK 9:

Część III.
Podaj numer rachunku bankowego, 
na który należy przekazać świadczenie.
Pamiętaj o podaniu 26 cyfr.

Część IV.
Zaznacz, jakie załączniki chcesz podłączyć 
do wniosku. 
Po zaznaczeniu checkbox’u pojawi się 
i będziesz miał możliwość dodania z 
komputera załącznika.



KROK 10:

Część V.
Zapoznaj się z pouczeniem. 
Znajdziesz tu informację o zasadach i 
kryteriach ubiegania się o świadczenie.



KROK 11:

Aby zakończyć wypełnianie formularza, 
koniecznie należy zaznaczyć wszystkie trzy 
oświadczenia.

Teraz pozostaje przejść dalej i podpisać 
wybranym przez siebie sposobem.

Wskaż proszę, czy rezygnujesz z 
elektronicznej komunikacji z urzędem 
poprzez e-PUAP.
Brak zaznaczenia będzie równoznaczne ze 
zgodą na otrzymywanie korespondencji 
poprzez e-PUAP.

Po wypełnieniu i wysłaniu formularza oraz 
niezbędnych dokumentów, otrzymasz 
Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia 
(UPP), będą poświadczeniem złożenia 
dokumentu elektronicznego.


