
KOMUNIKAT DLA OSÓB POBNIERAJĄCYCH 

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+  

ORAZ ŚWIADCZENIA RODZINNE  
 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pysznicy informuje, że wnioski na nowy okres                     

świadczeniowy  2017/2018, będzie można składać w terminach: 

– od 1 sierpnia 2017 r. – świadczenia wychowawcze 500+ 

– od 1 sierpnia 2017 r. – świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny 

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 w siedzibie 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy, przy ul. Wolności 277 

Nowe formularze wniosków, które będą obowiązywać od dnia 1 sierpnia 2017 roku, 

można pozyskać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy. Wnioski są również 

dostępne na stronie internetowej – www.pysznica.e-ops.pl 

Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć w wersji papierowej  

w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy lub za pośrednictwem Poczty Polskiej, 

a także w wersji elektronicznej, za pomocą: bankowości elektronicznej, Platformy Usług 

Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS), Portalu Emp@tia 

(empatia.mrpips.gov.pl) oraz za pośrednictwem ePUAP. 

Wniosek o świadczenie wychowawcze jest bezpłatny, zarówno za jego pobranie 

jak i złożenie nie ma żadnych opłat.  

Podkreślenia wymaga, że aby otrzymać świadczenia wychowawcze, świadczenia 

rodzinne lub świadczenia z funduszu alimentacyjnego, do wniosku należy dołączyć 

odpowiednie, zależne od indywidualnej sytuacji rodziny wnioskodawcy, dokumenty, w tym 

oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do danej formy wsparcia. 

 

Szczegółowych informacji udziela: 

Dział Świadczeń Rodzinnych  w OPS Pysznica  pod numerem telefonu 15/642-52-32, 

786 024 415  w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych 

(500+) oraz świadczeń alimentacyjnych z Funduszu alimentacyjnego. 

Dział Świadczeń Wychowawczych  w OPS Pysznica  pod numerem telefonu 734 414 440  

w sprawach dotyczących świadczeń wychowawczych (500+)  

 

Więcej informacji na temat programu „Rodzina 500 plus” znajdą Państwo na stronie 

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – www.mpips.gov.pl 

https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/rodzina-500-plus/


NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2017/2018 

Terminy złożenia wniosku a data wypłaty świadczenia 

 

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+  

W przypadku gdy wnioskodawca złoży 

wniosek wraz z dokumentami: 

Wydanie decyzji oraz wypłata 

świadczenia nastąpi do: 

Od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r.  31 października 2017 r. 

Od 1 września 2017 r. do 30 września 2017 r.   30 listopada 2017 r. 

Od 1 października 2017 r. do 31 października 2017 r. 31 grudnia 2017 r. 

Od 1 listopada 2017 r. do 30 listopada 2017 r. 31 stycznia 2018 r. 

Od 1 grudnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r. 28 luty 2018 r. 

Powyższe informacje są zgodne z art. 21, ust. 3-5 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa  

w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195). 

 

ŚWIADCZENIE RODZINNE  

W przypadku gdy wnioskodawca złoży 

wniosek wraz z dokumentami: 

Wydanie decyzji oraz wypłata 

świadczenia nastąpi do: 

Od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r.  30 listopada 2017 r. 

Od 1 września 2017 r. do 31  października 2017 r.   31 grudnia 2017 r. 

Od 1 listopada 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. 28 luty 2018 r. 

Powyższe informacje są zgodne z art. 26, ust. 2a-4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych  

(Dz.U. z 2016 r. poz. 1518 ze zm.). 

 

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 

W przypadku gdy wnioskodawca złoży 

wniosek wraz z dokumentami: 

Wydanie decyzji oraz wypłata 

świadczenia nastąpi do: 

Od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r.  31 października 2017 r. 

Od 1 września 2017 r. do 30 września 2017 r.   30 listopada 2017 r. 

Od 1 października 2017 r. do 31 października 2017 r. 31 grudnia 2017 r. 

Od 1 listopada 2017 r. do 30 listopada 2017 r. 31 stycznia 2018 r. 

Od 1 grudnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r. 28 luty 2018 r. 

Powyższe informacje są zgodne z art. 20, ust. 3-5 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym  

do alimentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 489). 


