
Informacja dotycząca przyjmowania wniosków  
o ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych 

oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego  
w nowym okresie zasiłkowym 2018/2019 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowicy informuje: 

 

 Świadczenia rodzinne: 

Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy od miesiąca listopada do miesiąca października roku 

następnego. 

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy będą przyjmowane drogą 

elektroniczną - od 1 lipca 2018 r. - natomiast od 1 sierpnia 2018 r. w formie tradycyjnej (papierowej) w Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Sosnowicy. 

Aby zachować ciągłość wypłat między okresami zasiłkowymi należy złożyć wniosek na nowy okres zasiłkowy wraz z 

wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2018 roku, wtedy ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata 

przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada. 

 

 Świadczenie wychowawcze (500+): 

Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się na okres świadczeniowy od miesiąca października do miesiąca września 

roku następnego. 

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres zasiłkowy będą przyjmowane drogą 

elektroniczną - od 1 lipca 2018 r. - natomiast od 1 sierpnia 2018 r. w formie tradycyjnej (papierowej) w Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Sosnowicy. 

Aby zachować ciągłość wypłat między okresami zasiłkowymi należy złożyć wniosek na nowy okres zasiłkowy wraz z 

wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2018 roku, wtedy ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz 

wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 października. 

 

 Fundusz alimentacyjny: 

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres zasiłkowy od miesiąca października do miesiąca września 

roku następnego. 

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy będą przyjmowane 

drogą elektroniczną - od 1 lipca 2018r. - natomiast od 1 sierpnia 2018 r. w formie tradycyjnej (papierowej) w Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Sosnowicy. 

Aby zachować ciągłość wypłat między okresami zasiłkowymi należy złożyć wniosek na nowy okres zasiłkowy wraz z 

wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2018 roku, wtedy ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 października. 

 

  WAŻNE ! 

Osoby, które będą ubiegać się o przyznanie prawa do w/w świadczeń na nowy okres świadczeniowy, powinny zgłaszać się  

z wypełnionym, kompletnym wnioskiem wraz z niezbędnymi załącznikami 

w dowolnym dla siebie terminie (od dnia 1 sierpnia br.) w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sosnowicy ul. Spokojna 10, 

budynek Urzędu Gminy Sosnowica, pokój nr 5. Wnioski można również składać drogą elektroniczną za pomocą: empatia, 

ePUAP. Formularze wniosków oraz informacje o dokumentach, koniecznych do uzyskania prawa do w/w świadczeń, dostępne 

są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sosnowicy pokój nr 5 lub na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/. 

W okresie świadczeniowym 2018/2019 należy wykazać dochody za rok 2017 uwzględniając zmiany wysokości 

dochodów członków rodziny. W przypadku dokumentów składanych w formie kopii konieczne jest okazanie oryginału 

dokumentu.  

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

