
 UWAGA ŚWIADCZENIOBIORCY 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEKUNIU INFORMUJE, ŻE OD 

DNIA  1  SIERPNIA  2012r. BĘDĄ  WYDAWANE  I  PRZYJMOWANE 

WNIOSKI  O  USTALENIE  PRAWA  DO  ŚWIADCZEŃ  Z  FUNDUSZU 

ALIMENTACYJNEGO NA OKRES ŚWIADCZENIOWY 2012/2013 .

OD  DNIA  1  WRZEŚNIA  2012r. BĘDĄ  WYDAWANE 

I PRZYJMOWANE WNIOSKI O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ 

RODZINNYCH NA OKRES ZASIŁKOWY 2012/2013 .

WNIOSKI BĘDĄ PRZYJMOWANE W POKOJU NR 6

 W GODZINACH OD 7:30 DO 14:30

WNIOSKODAWCY  KTÓRYCH  DZIECI  UCZĘSZCZAJĄ  DO  SZKÓŁ  PONADGIMNAZJALNYCH 
SKŁADAJĄ WNIOSKI  DOŁĄCZAJĄC AKTUALNE ZAŚWIADCZENIE ZE SZKOŁY.  

KIEROWNIK                          

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ           

W RZEKUNIU                        

DANUTA ORZOŁEK                   

              

• W  przypadku  gdy  osoba  ubiegająca  się  o  świadczenia  z  funduszu  alimentacyjnego  na  nowy  okres 
świadczeniowy  złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata  świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje 
do dnia 31 października 2012r. (art.20 ust.4 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów)

• W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz 
z  dokumentami  w  okresie  od  dnia  1  września  do  dnia  31  października  2012r.,  ustalenie  prawa 
do  świadczeń  z  funduszu  alimentacyjnego  oraz  wypłata  świadczeń  przysługujących  za  miesiąc 
październik następuje do dnia 30 listopada 2012r. (art.20 ust.5 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów)

• Prawo  do  świadczeń  z  funduszu  alimentacyjnego  ustala  się  na  okres  świadczeniowy  począwszy 
od  miesiąca,  w  którym  wpłynął  wniosek  do  organu  właściwego  wierzyciela,  nie  wcześniej  niż 
od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu.  (art. 2 pkt 8 oraz art.18 ust.1 wyżej cytowanej ustawy)

• W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek 
wraz z dokumentami do dnia 30 września 2012r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata 
świadczeń przysługujących za miesiąc listopad br. następuje do dnia 30 listopada 2012r. 

• W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek 
wraz z dokumentami w okresie od 1 października do 30 listopada 2012r., ustalenie prawa do świadczeń 
rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia  31 grudnia 
2012 r. (art. 26 ust. 2a, 3 i 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych) 

• Prawo  do  świadczeń  rodzinnych  ustala  się  począwszy  od  miesiąca,  w  którym  wpłynął  wniosek 
z prawidłowo wypełnionymi dokumentami do końca okresu zasiłkowego. (art. 3 pkt 10 oraz art. 24 ust. 1 
i 2 w/w ustawy). 


