
INFORMACJA 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przesmykach informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 

2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin od 1 sierpnia 2017 r. 

będą przyjmowane na nowy okres 2017/2018 wnioski w sprawie ustalenie prawa do następujących 

świadczeń: zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawczego. Główne zasady przyznawania świadczeń, 

kwoty wsparcia oraz kryteria pozostają bez zmian.  

Szczegółowe zasady jeśli chodzi o terminy składania wniosków o w/w świadczenia oraz 

terminy ustalania prawa do nich i wypłat przysługujących świadczeń przedstawiają się w następujący 

sposób: 

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO* (okres świadczeniowy trwa od 1 

października do 30 września)  

 

Termin złożenia wniosku 

Termin ustalenia prawa do świadczenia oraz 

wypłaty przysługujących świadczeń 

do 31 sierpnia do 31 października 

od 1 września do 30 września do 30 listopada 

od 1 października do 31 października do 31 grudnia 

od 1 listopada do 30 listopada do 31 stycznia 

od 1 grudnia do 31 stycznia  do ostatniego dnia lutego następnego roku 

 

* Wskutek złożenia wniosku później niż w październiku prawo do w/w świadczenia zostanie 

ustalone od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za wcześniejsze miesiące 

 

ZASIŁEK RODZINNY ORAZ DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO** (okres 

zasiłkowy trwa od 1 listopada do 31 października) 

 

Termin złożenia wniosku 

Termin ustalenia prawa do świadczenia oraz 

wypłaty przysługujących świadczeń 

do 31 sierpnia do 30 listopada 

od 1 września do 31 października do 31 grudnia 

od 1 listopada do 31 grudnia do ostatniego dnia lutego następnego roku 



 

** Wskutek złożenia wniosku później niż w listopadzie prawo do w/w świadczenia zostanie 

ustalone od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za wcześniejsze miesiące 

 

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE*** (okres trwa od 1 października do 30 września) 

 

Termin złożenia wniosku 

Termin ustalenia prawa do świadczenia oraz 

wypłaty przysługujących świadczeń 

do 31 sierpnia do 31 października 

od 1 września do 30 września do 30 listopada 

od 1 października do 31 października do 31 grudnia 

od 1 listopada do 30 listopada do 31 stycznia 

od 1 grudnia do 31 stycznia  do ostatniego dnia lutego następnego roku 

 

*** Wskutek złożenia wniosku później niż w październiku prawo do w/w świadczenia zostanie 

ustalone od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za wcześniejsze miesiące  

Druki wniosków o ustalenie prawa do w/w świadczeń będą dostępne w siedzibie GOPS w 

Przesmykach (ul. 11 Listopada 5) w godzinach urzędowania (8-16) lub na stronie www.mrpips.gov.pl  

 

                                                          Kierownik GOPS 

                                                        /-/ mgr Bogusława Górska 

 

 

 

 

 

Przesmyki, 28.07.2017 r. 
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