
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłoniu informuje 

o terminach składania wniosków na 

NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY 2020/2021 

Rodzice, którym przyznano świadczenie wychowawcze 500+ na okres świadczeniowy 

2019/2021, nie muszą teraz składać nowego wniosku. Okres wypłat 500+ nie kończy się 

bowiem we wrześniu 2020 roku, ale obowiązuje on aż do 31 maja 2021 roku. 

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na kolejny okres 

są przyjmowane od:   

 od dnia 1 lutego 2021 r. (drogą elektroniczną), 

 od dnia 1 kwietnia 2021 r. (drogą tradycyjną). 

 

Nadmieniamy, iż w nowym okresie świadczeniowym, tj. 2020/2021, wnioski o ustalenie 

prawa do świadczeń rodzinnych , świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia 

„Dobry start”  będzie można składać: 

 od dnia 1 lipca 2020 r.  (drogą elektroniczną), 

 od dnia 1 sierpnia 2020 r. (drogą tradycyjną). 

Wniosek o ww. świadczenia  można złożyć online za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl 

oraz bankowości elektronicznej oraz przez skrzynkę podawczą epuap.gov.pl 

 

W celu kontynuacji wypłaty niżej wymienionych świadczeń konieczne jest złożenie 

wniosku na kolejny okres. 

Świadczenia rodzinne  

Okres zasiłkowy trwa od 1 listopada 2020 r. do 31 października 2021 r. 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 

złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, termin wydania 

decyzji i wypłata świadczenia do 30 listopada. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o 

świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi 

dokumentami od dnia 1 września do 31 października, termin wydania decyzji i wypłata 

świadczenia do 31 grudnia. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na 

nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 listopada 

do 31 grudnia , termin wydania decyzji i wypłata świadczenia do 28 lutego następnego 

roku.W przypadku złożenia wniosku o zasiłek rodzinny lub specjalny zasiłek opiekuńczy w 

kolejnych miesiącach, tj. od grudnia danego roku, zasiłek rodzinny lub specjalny zasiłek 

opiekuńczy ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo 

wypełnionymi dokumentami. 

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego 

https://empatia.mpips.gov.pl/
https://www.mpips.gov.pl/dobrystart/jak-zlozyc-wniosek-o-dobry-start-online/sprawdz-jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line-przez-bankowosc-elektroniczna/
http://epuap.gov.pl/


Okres świadczeniowy trwa od 1 października 2020 r. do 30 września 2021 r. 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego na nowy 

okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, 

termin wydania decyzji i wypłata świadczenia do 31 października. W przypadku gdy osoba 

ubiegająca się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 

złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do 30 września, termin 

wydania decyzji i wypłata świadczenia do 30 listopada. W przypadku gdy osoba ubiegająca 

się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek 

wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 października do 31 października, termin 

wydania decyzji i wypłata świadczenia do 31 grudnia. W przypadku gdy osoba ubiegająca się 

o świadczenie z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz 

z wymaganymi dokumentami od dnia 1 listopada do 30 listopada, termin wydania decyzji i 

wypłata świadczenia do 31 stycznia. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie z 

funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy  złoży wniosek wraz z 

wymaganymi dokumentami od dnia 1 grudnia do 31 stycznia następnego roku, termin 

wydania decyzji i wypłata świadczenia do 28 lutego następnego roku. 

 

Świadczenie „Dobry Start”(300 PLUS) 

Świadczenie przysługuje bez względu na dochód rodziny. 

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące 

roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. 

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do 

ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do 

ukończenia przez nie 24 roku życia. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia 

dobry start (300 PLUS) złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 sierpnia 

do 31 sierpnia, rozpatrzenie i termin wypłaty do 30 września. W przypadku gdy osoba 

ubiegająca się o świadczenia dobry start (300 PLUS) złoży wniosek wraz z wymaganymi 

dokumentami w kolejnych miesiącach organ będzie miał maksymalnie 2 miesiące od dnia 

złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia. 

Ważne! Wniosek „Dobry start” (300 PLUS)- należy złożyć do 30 listopada 2020r. Po tej 

dacie wnioski pozostaną bez rozpatrzenia. 

 

 

 

 

 

 



Wnioski za pośrednictwem Internetu będzie można złożyć za pomocą następujących kanałów: 

 bankowość elektroniczna 

 Portalu informacyjno-usługowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej -

Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl) 

 Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP 

(http://epuap.gov.pl/) 

 Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

(http://www.zus.pl/) 

Więcej informacji można uzyskać w pokoju nr 10 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Jabłoniu, ul. Augusta Zamoyskiego 27, tel. 83 356-00-06 wew. 35. 

 

 

http://epuap.gov.pl/

