
Terminy składania wniosków na nowy okres 2019/2020 

o ustalenie prawa do następujących świadczeń: 

 Świadczenie wychowawcze ( 500+)- okres świadczeniowy od 1-07-2019 r.  do 31-05-2021 

r. 

 

WNIOSEK 

 

 

 

 

 złożony w lipcu 2019r. 
(tylko elektronicznie) 

 sierpniu 2019r. 

 wypłata do  31 października 2019 r. 

 złożony we wrześniu 
2019 r. 

 wypłata do 30 listopada 2019 r. 

 złożony w 
październiku 2019 r. 

 wypłata do 31 grudnia 2019 r. 

 złożony w listopadzie                  
2019 r. 

 wypłata do 31 stycznia  2020 r. 

 złożony w okresie od 1 
grudnia 2019 r. do 31 
stycznia 2020 r. 

 wypłata do  29 lutego 2020 r. 

 

Druki wniosków na powyższe świadczenie są do pobrania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radymnie ul. Lwowska 38, pokój nr 1 
oraz   

dostępne wnioski są na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze-500-ktory-obowiazywac-
bedzie-od-1-lipca-2019-r-tj-od-dnia-od-ktorego-swiadczenie-wychowawcze-przyslugiwac-bedzie-bez-kryterium-dochodowego 

  

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze-500-ktory-obowiazywac-bedzie-od-1-lipca-2019-r-tj-od-dnia-od-ktorego-swiadczenie-wychowawcze-przyslugiwac-bedzie-bez-kryterium-dochodowego
https://www.gov.pl/web/rodzina/wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze-500-ktory-obowiazywac-bedzie-od-1-lipca-2019-r-tj-od-dnia-od-ktorego-swiadczenie-wychowawcze-przyslugiwac-bedzie-bez-kryterium-dochodowego


 Dobry start (300 zł) 

 

WNIOSEK 

 

 złożony w lipcu 2019 
r. (tylko 
elektronicznie) 

 sierpniu 2019 r. 

 

 wypłata nie później niż  do  30 września 2019 r. 

 złożony we wrześniu 
2019 r., październiku 
2019 r., listopadzie 
2019r.  

 wypłata do 2 miesięcy od dnia złożenia 
wniosku 

 

 Fundusz alimentacyjny - okres świadczeniowy od 1-10-2019 r. do 30-09-2020 r. 

 

WNIOSEK 

 

 

 

 złożony w lipcu 2019 
r. (tylko 
elektronicznie) 

 sierpniu 2019r. 

 

 wypłata do  31 października 2019 r. 

 złożony we wrześniu 
2019 r. 

 wypłata do 30 listopada 2019 r. 

 złożony w 
październiku 2019 r. 

 wypłata do 31 grudnia  2019 r. 

 złożony w 
listopadzie 2019 r                  

 wypłata do 31 stycznia   2020 r. 

 złożony w okresie 
od 1 grudnia 2019 r. 
do 31 stycznia 2020 
r. 

 wypłata do 29 lutego 2020 r. 

 

 

 



 Świadczenia rodzinne (tj. zasiłek rodzinny wraz z dodatkami,  specjalny zasiłek opiekuńczy) - 

okres zasiłkowy od 1-11-2019 r. do 31-10-2020 r.  

 

WNIOSEK 

 

 

 złożony w lipcu 2019r. 
(tylko elektronicznie) 

 lub sierpniu 2019r. 

 

 wypłata do  30 listopada 2019 r. 

 złożony we wrześniu, 
październiku 2019 r. 

 wypłata do 31 grudnia 2019 r. 

 złożony w listopadzie, 
grudniu 2019 r. 

 wypłata do 29 lutego 2020 r. 

Druki wniosków na powyższe świadczenia są do pobrania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radymnie ul. Lwowska 38, pokój nr 1 
oraz   

dostępne wnioski są na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-
29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019 

 stypendia szkolne o charakterze socjalnym na rok szkolny 2019/2020 

 

WNIOSEK 

 

 należy złożyć w okresie 
od 1 września 2019 r.- 
do  15 września 2019 r. 

 wypłata: 

I transza do 15.12.2019 r., 

II transza do 15.06.2020 r. 

 
Druki wniosków na powyższe świadczenie są do pobrania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radymnie ul. Lwowska 38, pokój nr 4 
lub na stronie internetowej GOPS Radymno: https://gops.radymno.org/index.php/2018/08/20/stypendia-szkolne/. 

 

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019
https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019
https://gops.radymno.org/index.php/2018/08/20/stypendia-szkolne/

