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O ŚWIADCZENIA RODZINNE 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieborowie zgodnie z art. 26 ust. 6 ustawy z dnia 
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.) 

ZAWIADAMIA 

o konieczności złożenia wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego 
i dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy od dnia ! listopada 2020 r. do dnia 
31 października 2021 r. 

Przypominamy, iż świadczenia rodzinne przyznawane są na okres zasiłkowy, 
w tym przypadku do dnia 31 października 2020 r. Warunkiem ich pobierania 
po tym terminie jest złożenie stosownego wniosku i spełnienie ustawowych przesłanek. 

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres 
zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2020 r. a w przypadku wniosków 
składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lipca 2020 r. 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 
złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń 
rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada. 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 
złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie 
prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 
31 grudnia. 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 
złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, 
ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje 
do ostatniego dnia lutego następnego roku. 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (0-46) 838-56-82 oraz 
(0-46) 838-56-13 wew. 212. 
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