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Informujemy, że wnioski na nowy okres świadczeniowy będą przyjmowane  
od 1 sierpnia br. Od tego też dnia obowiązują nowe wzory oraz załączniki do 
tych wniosków. 
 

Prawo do zasiłków ustala się na okresy zasiłkowe. W przypadku świadczeń 
wychowawczych w ramach rządowego Programu „Rodzina 500 +”, prawo do tej 
formy wsparcia jest ustalane na okres roku – od 1 października danego roku do 30 
września kolejnego roku (jedynie pierwszy, trwający jeszcze okres był dłuższy – 
rozpoczął się 1 kwietnia 2016 r. i potrwa do 30 września 2017 r.). Taki sam okres 
obowiązuje w odniesieniu do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Z kolei dla 
świadczeń rodzinnych okres zasiłkowy zaczyna się 1 listopada i trwa do 31 
października następnego roku kalendarzowego. 

Jeśli wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek  
o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie i 
wypłata świadczenia wychowawczego za październik nastąpi  
do 31 października. Oznacza to, że zostanie zachowana ciągłość wypłat świadczenia 
także od pierwszego miesiąca nowego okresu. Złożenie wniosku we wrześniu 
spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego  
i jego wypłata za październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada. W 
przypadku, gdy wniosek zostanie złożony w październiku, przyznanie  
i wypłata świadczenia wychowawczego za październik, listopad i grudzień nastąpi 
nie później niż do 31 grudnia. Gdy wniosek zostanie złożony  
w listopadzie, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata 
świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do dnia  
31 stycznia następnego roku.  

Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 grudnia do 31 stycznia 
następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata 
świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego 
dnia lutego następnego roku. 
 

Należy więc pamiętać, że wskutek złożenia wniosku później niż  
w październiku, prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od 

miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące  
w ramach obowiązującego okresu zasiłkowego. 

  
 
 
 



 

 

W razie złożenia wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego na nowy 
okres świadczeniowy do 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik 
następuje do 31 października. Jeśli wniosek zostanie złożony w okresie od 1 do 30 
września, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata 
świadczeń przysługujących za miesiąc październik i listopad następuje do dnia 30 
listopada. Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 do 31 października, ustalenie 
prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń 
przysługujących za miesiące od października do grudnia następuje do dnia 31 
grudnia. Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 do 30 listopada, ustalenie 
prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń 
przysługujących za miesiące od listopada do stycznia następuje do dnia 31 stycznia. 
Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od dnia 1 grudnia do dnia 31 stycznia 
następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz 
wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje                   
do ostatniego dnia lutego następnego roku. 

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 świadczeń przysługujących za miesiąc listopad 
następuje do dnia 30 listopada.  

Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 września do 31 października, 
ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za 
miesiąc listopad i grudzień następuje do dnia 31 grudnia. Gdy wniosek o świadczenia 
rodzinne na nowy okres zasiłkowy zostanie złożony w okresie od 1 listopada do 31 
grudnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń 
przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego 
następnego roku 
 
WAŻNE: zarówno w przypadku świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych jak  
i wychowawczych na pierwsze dziecko (500+) od nowego okresu świadczeniowego 
będą brane pod uwagę dochody z 2016 roku. Aby przyspieszyć rozpatrzenie wniosków 
należy mieć ze sobą dokumenty pełnoletnich członków rodziny potwierdzające 
sytuację dochodową od 2016 roku: wszystkie PIT-y od pracodawców, z których 
rozliczaliście się Państwo w Urzędzie Skarbowym za 2016 rok, świadectwa pracy 
otrzymane w 2016 lub 2017 roku, umowy zlecenia za 2016 i 2017 rok, umowy o pracę 
zawarte w 2016 i 2017 roku. W przypadku podjęcia zatrudnienia od 2017 roku 
zaświadczenie o dochodzie z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód 
uzyskano (np. umowa o pracę od 5 lutego – zaświadczenie o dochodzie netto           
za marzec).              


