
Terminy złożenia wniosku a wypłata świadczenia 

ŚWIADCZENIA RODZINNE 
W przypadku gdy wnioskodawca złoży wniosek wraz z dokumentami; Wydanie decyzji oraz wypłata 

świadczenia nastąpi do; 

Od 1 lipca  2018 r.  on-line   można składać,  od 1 sierpnia 2018 r. papierowo 

Od dnia 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. 30 listopada 2018 r. 

Od 1 września 2018 r. do 31 października 2018 r. 31 grudnia 2018 r. 

Od 1 listopada 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. 28 luty 2019 r. 

Okres zasiłkowy 2018/2019 trwa od 1 listopada 2018 do 30 października 2019 r. 

Ujednolicony  termin składania wniosków na świadczenia rodzinne, fundusz 
alimentacyjny, 500+;  on-line od 1 lipca 2018 r.; papierowo od 1 sierpnia 2018 r. 

Dobry start 300zł też od lipca  on-line, od sierpnia papierowo(bez dochodu, bez 

decyzji)-RAZ  w ROKU 

 



Terminy złożenia wniosku a wypłata świadczenia 

FUNDUSZ  ALIMENTACYJNY 
W przypadku gdy wnioskodawca złoży wniosek wraz z dokumentami Wydanie decyzji oraz wypłata 

świadczenia nastąpi do; 
Od 1 lipca  2018 r.  on-line   można składać,  od 1 sierpnia 2018 r. papierowo 

Od dnia 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. 31 października 2018 r. 

Od 1 września 2018 r. do 30 września 2018 r. 30 listopada 2018 r. 
Od 1 października 2018 r. do 31 października 2018 r. 31 grudnia 2018 r. 

Od 1 listopada 2018 r. do 30 listopada 2018 r. 31 stycznia 2019 r. 
Od 1 grudnia 2018 r. do 31 stycznia  2019 r. 28 luty 2019 r. 

Nowy okres zasiłkowy 2018/2019 trwa od 1 października 2018 do 30 września 2019 r. 
Ujednolicony  termin składania wniosków na świadczenia rodzinne, fundusz 
alimentacyjny, 500+;  on-line od 1 lipca 2018 r.; papierowo od 1 sierpnia 2018 r. 

Dobry start 300zł też od lipca  on-line, od sierpnia papierowo(bez dochodu, bez 
decyzji)-RAZ w ROKU. 



Terminy złożenia wniosku a wypłata świadczenia 

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+ 
W przypadku gdy wnioskodawca złoży wniosek wraz z dokumentami; Wydanie decyzji oraz wypłata 

świadczenia nastąpi do; 

Od 1 lipca  2018 r.  on-line   można składać,  od 1 sierpnia 2018 r. papierowo 

Od dnia 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. 31 października 2018 r. 

Od 1 września 2018 r. do 30 września 2018 r. 30 listopada 2018 r. 

Od 1 października 2018 r. do 31 października 2018 r. 31 grudnia 2018 r. 

Od 1 listopada 2018 r. do 30 listopada 2018 r. 31 stycznia 2019 r. 

Nowy okres zasiłkowy 2018/2019 trwa od 1 października 2018 do 30 września 2019  

Ujednolicony  termin składania wniosków na świadczenia rodzinne, fundusz 
alimentacyjny, 500+;  on-line od 1 lipca 2018 r.; papierowo od 1 sierpnia 2018 r. 

Dobry start 300zł też od lipca  on-line, od sierpnia papierowo(bez dochodu, bez 

decyzji)-RAZ  w ROKU 



Terminy złożenia wniosku a wypłata świadczenia 

DOBRY  START 300zŁ 
W przypadku gdy wnioskodawca złoży wniosek;  wypłata świadczenia nastąpi do; 

Od dnia 1 lipca 2018 r. do 31 lipca 2018 r. 30 września 2018 r. 

Od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. 30 września 2018 r. 

Od 1 września 2018 r. do 30 września 2018 r.  30 października 2018 r. 

Od 1 października 2018 r. do 31 października 2018 r.  30 listopada 2018 r. 

Od 1 listopada 2018 r. do 30 listopada 2018 r. 30 grudnia 2018 r. 

Wnioski złożone po 30 listopada pozostają bez rozpatrzenia!!!!!!!!!!! 

 

Ujednolicony termin składania wniosków na świadczenia rodzinne, fundusz 
alimentacyjny, 500+;  on-line od 1 lipca 2018 r.; papierowo od 1 sierpnia 2018 r. 

Dobry start 300zł też od lipca  on-line, od sierpnia papierowo(bez dochodu, bez 

decyzji)-RAZ  w ROKU 


