
 

         Sejny, dn.02.07.2020 r. 

 

 Komunikat w sprawie terminów składania wniosków o ustalenie prawa do 
świadczeń rodzinnych, świadczenia „Dobry start” (300+) na dzieci na nowy okres 
zasiłkowy. 
 

 

UWAGA ! 
 
 

 W związku z licznymi przypadkami składania wniosków o ustalenie prawa 

do świadczenia wychowawczego (500+) na dzieci, które takie uprawnienia 

posiadają informujemy, że trwający okres na który ustalone są świadczenia 

wychowawcze (500+) kończy się 31 maja 2021 r. 

 

Terminy składania i rozpatrywania wniosków 

Rodzaj świadczenia Termin składania wniosku Termin rozpatrzenia wniosku 

 

 

 

 

Świadczenie wychowawcze 

(500+) (trwający okres kończy 

się 31 maja 2021 r.) 

od 1 luty 2021 roku – wyłącznie 

elektronicznie  

od 1 kwietnia 2021 r. – 

elektronicznie i tradycyjnie 

30 czerwca 2021 r. 

1 maja 2021 r. - 31 maja 2021 r. 31 lipca 2021 r. 

1 czerwca 2021 r. -30 czerwca 

2021 r. 
31 sierpnia 2021 r. 

1 lipca 2021 r. – 31 lipca 2021 r. 

(świadczenia przyznane będą od 

m-ca złożenia wniosku) 

30 września 2021 r. 

1 sierpnia 2021 r. – 31 sierpnia 

2021 r. (świadczenia przyznane 

będą od m-ca złożenia wniosku) 

31 października 2021 r. 



 

Świadczenia rodzinne 

(trwający okres kończy się 31 

października 2020 r.) 

od 1 lipca 2020 r. – wyłącznie 

elektronicznie 
30 listopada 2020 r. 

od 1 sierpnia 2020 r. – 

elektronicznie i tradycyjnie 
30 listopada 2020 r. 

1 września 2020 r. - 31 

października 2020 r. 
31 grudnia 2020 r 

1 listopada 2020 r. - 31 grudnia 

2020 r. (świadczenia przyznane 

będą od m-ca złożenia wniosku) 

28 lutego 2021 r. 

 

Świadczenie „Dobry start” 

(300+) 

1 lipca 2020 r. - 30 sierpnia 2020 

r. 
30 września 2020 r. 

1 września 2020 r. - 30 listopada 

2020 r. 
w ciągu 2 -ch od złożenia 

wniosku 

 

 

 

 

Fundusz Alimentacyjny 

(trwający okres kończy się 30 

września 2020 r.) 

od 1 lipca 2020 r. – wyłącznie 

elektronicznie 
31 października 2020 r. 

od 1 sierpnia 2020 r. – 

elektronicznie i tradycyjnie 
31 października 2020 r. 

1 września 2020 r. - 30 września 

2020 r. 
30 listopada 2020 r. 

1 października 2020 r. – 31 

października 2020 r. 
31 grudnia 2020 r. 

1 listopada 2020 r. – 30 listopada 

2020 r. (świadczenia przyznane 

będą od m-ca złożenia wniosku) 

31 stycznia 2021 r. 

1 grudnia 2020 r. – 31 stycznia 

2021 r. (świadczenia przyznane 

będą od m-ca złożenia wniosku) 

28 luty 2021 r. 

 

 

 


