
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LINI  INFORMUJE, 
ŻE OD SIERPNIA 2022 MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO     

I DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO  
ORAZ WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA  Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO               

NA OKRES ZASIŁKOWY 2022/2023, 
 
 
Wnioski na nowy okres zasiłkowy są  przyjmowane od poniedziałku do czwartku ! 
 

 
WNIOSKI O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH 

 
W przypadku złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami: 

 

1. od 1 lipca 2022r. do dnia 31 sierpnia 2022r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz 

wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada 2022r., 
 

2. od 1 września 2022r. do 31 października 2022r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz 

wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia 2022r., 
 

3. od 1 listopada 2022r.  do 31 grudnia  2022r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz 

wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 28 lutego 2023r. 
 

Należy więc pamiętać, że wskutek złożenia wniosku później niż w listopadzie, prawo do świadczeń 

rodzinnych zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze 

miesiące w ramach obowiązującego okresu zasiłkowego. 

 

 

WNIOSKI O USTALENIE ŚWIADCZEŃ  Z  FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 
 

W przypadku złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami: 

 

1. Od 1 lipca 2022r. do dnia 31 sierpnia 2022r., ustalenie prawa do tych świadczeń oraz wypłata 

świadczeń przysługujących za miesiąc październik 2022 r. następuje do dnia 31 października 
2022r., 
 

2. od 1 września 2022r. do 30 września 2022r., ustalenie prawa do tych świadczeń oraz  wypłata 

świadczeń przysługujących następuje do dnia 30 listopada 2022r., 
 

3. od 1 października 2022r.  do 31 października 2022r., ustalenie prawa do tych świadczeń oraz 

wypłata świadczeń przysługujących następuje do dnia 31 grudnia 2022 r., 
 

4. od 1 listopada 2022r. do 30 listopada 2022r., ustalenie prawa do tych świadczeń oraz wypłata 

świadczeń przysługujących następuje do dnia 31 stycznia 2023r., 
 

5. od 1 grudnia 2022r.  do 31 stycznia 2023r., ustalenie prawa do tych świadczeń oraz wypłata 

świadczeń przysługujących następuje do  dnia 28 lutego 2023r. 
 

Należy więc pamiętać, że wskutek złożenia wniosku później niż w październiku, prawo świadczeń 

z funduszu alimentacyjnego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za 

wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu zasiłkowego. 


