
 

 

 

 

 

 

 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego Rodzina 

500+ na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 

 

 Wnioski o wypłatę świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ na nowy okres 

świadczeniowy 2017/2018 (zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz.195 z późn. zm.) będzie można składać od    

1 sierpnia 2017 r. osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołakach 

Kościelnych, przesłać drogą pocztową lub elektroniczną (m.in. za pośrednictwem Platformy 

Usług Elektronicznych ZUS (www.zus.pl), poprzez banki krajowe świadczące usługi drogą 

elektroniczną (informacje na stronie www.mpips.gov.pl) oraz za pośrednictwem Platformy 

Emp@tia (www.empatia.mpips.gov.pl). 

 W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na nowy okres 

zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie (obowiązuje od 

1.08.2017 r.): 

- od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia danego roku, ustalenie prawa do świadczenia 

wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia następuje do dnia 31 października tego 

roku, 

- od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczenia 

wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia następuje do dnia 30 listopada tego roku, 

- od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do 

świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego 

następuje do dnia 31 grudnia tego roku, 

- od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczenia 

wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje 

do dnia 31 stycznia następnego roku, 

- od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do 

świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego 

następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku. 

http://www.zus.pl/
http://www.mpips.gov.pl/
mailto:Emp@tia
http://www.empatia.mpips.gov.pl/


 Ponadto informuję, iż na okres świadczeniowy 2017/2018 obowiązują nowe 

wzory wniosków, które od 01.08.2017 r. można będzie pobrać w  Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Kołakach Kościelnych, a także ze strony internetowej 

www.mpips.gov.pl. 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych informuje, iż z dniem               

1 sierpnia 2017 r. rozpoczyna przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do 

świadczenia wychowawczego na nowy okres zasiłkowy 2017/2018, w pokoju nr 24. 

Godziny przyjęć interesantów: 

Poniedziałek - Piątek 8.00 – 14.00 (z uwagi na zatrudnienie pracownika w wymiarze ¾ etatu). 

 

Dokumenty do pobrania: 

https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Polityka%20rodzinna/Wzory/SW

-1_nowy_okres.pdf 

https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Polityka%20rodzinna/Wzory/ZS

W-01_nowy_okres.pdf 

https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Polityka%20rodzinna/Wzory/No

wy%20katalog/ZSW-3_nowy.pdf 

https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Polityka%20rodzinna/Wzory/ZS

W-04_nowy_okres.pdf 

           

          Kierownik OPS 

               Dorota Bogdańska 
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