
KOMUNIKAT  
w sprawie wydawania i przyjmowania wniosków o: 

 ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (zasiłek rodzinny 

oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, zasiłek pielęgnacyjny, 

świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, 

jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, 

świadczenie rodzicielskie),   

 ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 

 ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start” na rok szkolny 

2020/2021, 

 ustalenie prawa do stypendium szkolnego 

 

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA 

RODZINNE 

Przyjmowanie wniosków o świadczenia rodzinne na nowy okres 

zasiłkowy 2020/2021 drogą papierową będzie odbywało się od dnia                                         

1 sierpnia 2020 r., a w wersji elektronicznej od dnia 1 lipca 2020 r. za pomocą 

portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia empatia.mrpips.gov.pl 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy 

okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2020 r. 

ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących 

świadczeń nastąpi do dnia 30 listopada 2020 r.  

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy 

okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 

dnia 1 września 2020 r. do dnia 31 października 2020 r. , ustalenie prawa do 

świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń nastąpi do 

dnia 31 grudnia 2020 r.  



W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy 

okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 

dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., ustalenie prawa do 

świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń nastąpi do 

ostatniego dnia lutego 2021 r.  

 

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU 

ALIMENTACYJNEGO 

Przyjmowanie wniosków o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na 

nowy okres świadczeniowy 2020/2021 drogą papierową będzie odbywało                      

się od dnia 1 sierpnia 2020 r., a w wersji elektronicznej od dnia                               

1 lipca 2020 r. za pomocą portalu Informacyjno-Usługowego  

                                    Emp@tia empatia.mrpips.gov.pl 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz 

z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2020 r., ustalanie prawa do świadczeń 

z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za 

miesiąc październik 2020 r. nastąpi do dnia 31 października 2020 r. 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres 

świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 

dnia 1 września 2020 r. do dnia 30 września 2020 r., ustalenie prawa do 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego nastąpi do dnia 30 listopada 2020 r. 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres 

świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 

dnia 1 października 2020 r. do dnia 31 października 2020r., ustalenie prawa do 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego nastąpi do dnia 31 grudnia 2020 r. 



W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres 

świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 

dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020r., ustalenie prawa do 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego nastąpi do dnia 31 stycznia 2021 r.  

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres 

świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 

dnia 1 grudnia 2020 r. do dnia 31 stycznia 2021r., ustalenie prawa do świadczeń 

z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń 

z funduszu alimentacyjnego nastąpi do ostatniego dnia lutego 2021r. 

Uwaga ! Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego/świadczeń 

rodzinnych ustala się na okres świadczeniowy/zasiłkowy począwszy od miesiąca, w 

którym wpłynął wniosek do organu właściwego, nie wcześniej niż od początku okresu 

świadczeniowego/zasiłkowego do końca tego okresu. 

 

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIE  

„DOBRY START” 

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia „Dobry Start” będą 

przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2020r. do dnia 30 listopada 2020r., 

a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca 

2020r. do dnia 30 listopada 2020r.  

Ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start” oraz wypłata przysługującego 
świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz 
z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia 
„Dobry Start” złożonych wraz z dokumentami w lipcu 2020r. lub sierpniu 2020r. 
ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego 
świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września 2020 r. 

Składanie wniosków o świadczenie „Dobry Start” drogą elektroniczną 

jest możliwe poprzez bankowość elektroniczną, za pomocą portalu 

Informacyjno-Usługowego Emp@tia empatia.mrpips.gov.pl, a także za 

pośrednictwem platformy PUE ZUS, w przypadku uruchomienia takiej usługi 

przez ZUS. 



Uwaga! Wniosku o świadczenie „Dobry Start” nie można złożyć drogą elektroniczną 
na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej. Rodziny zastępcze, osoby prowadzące 
rodzinne domy dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych, 
dyrektorzy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, osoby uczące się 
będące osobami usamodzielnianymi w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i 
systemie pieczy zastępczej. Wniosek składa się bezpośrednio w Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie.  

Wszelkie informacje nt. składania wniosków drogą on-line znajdują 

się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej w odpowiednich zakładkach do danego świadczenia: 

https://www.gov.pl/web/rodzina/co-robimy-wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi. 

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O STYPENDIA SZKOLNE 

Przyjmowanie wniosków o stypendia szkolne na rok szkolny 2020/2021 będzie 

się odbywało w okresie od dnia 1 września 2020 r. do dnia                                       

15 września 2020 r. tylko wyłącznie drogą papierową.  

Ze względu na obecną sytuację (stan epidemii) i konieczność 

podejmowania działań związanych z minimalizacją ryzyka 

związanego z transmisją wirusa COVID-19, w GOPS Kwidzyn 

obowiązywać będzie limit dzienny w przyjmowaniu interesantów. 

 Osoby składające wnioski proszone są o wcześniejszy 

kontakt telefoniczny w godz. 7.00 do 10.00 od poniedziałku do 

piątku z pracownikiem Działu Świadczeń Społecznych w celu 

umówienia się na wydanie czy złożenie ww. wniosków.  

 

KONTAKT TELEFONICZNY 

Świadczenia rodzinne: tel. 55-261-04-47 lub 262-43-07 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenie „Dobry 
Start”, stypendia szkolne: 

tel. 55-261-04-47 lub 262-43-06 

 



Przyjmowanie interesantów odbywać się będzie  

od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14:00. 

O wszelkich zmianach w zasadach funkcjonowania GOPS Kwidzyn 

będziemy informować na bieżąco.  

Przepraszamy za utrudnienia i liczymy na Państwa wyrozumiałość.   


