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Informacja dotycząca ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych  

i funduszu alimentacyjnego. 

 

Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują na 

wniosek. 

Formularze wniosków oraz innych dokumentów niezbędnych do przyznania 

prawa do świadczeń udostępnione są w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie 

w Tarnobrzegu ul. Kopernika 3 pok. 221. 

 

Wzory wniosków i oświadczeń znajdują się na stronie Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Rodzinie (www.mopr.pl). 

 

Świadczenia rodzinne realizuje  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  

w Tarnobrzegu. 

 

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych należy złożyć  

w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu ul. Kopernika 3 II piętro 

pok. 221. 

 

Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się od miesiąca, w którym 

wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami. 

 

Prawo do zasiłku rodzinnego ustala się na okres zasiłkowy. Okres 

zasiłkowy zaczyna się dnia 1 listopada 2014 r. i trwa do dnia 31 października 

2015 r. 

 

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy 

okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 września 2014 r. 

 

Świadczenia rodzinne wypłaca się nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, 

za który przyznane zostało świadczenie rodzinne. W przypadku złożenia 

wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych po 10 dniu 

miesiąca, świadczenia rodzinne za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej do 

ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono 

wniosek. 

http://www.mopr.pl/
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W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres 

zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie 

prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za 

miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada. Gdy osoba ubiegająca się  

o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz  

z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, 

ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń 

przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia. 

 

W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku podmiot 

realizujący świadczenia wzywa pisemnie osobę ubiegającą się o świadczenia 

do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

wezwania. Gdy osoba złoży wniosek bez wymaganych dokumentów, podmiot 

realizujący świadczenia przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie krótszy niż 

14 dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów. 

Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez 

rozpatrzenia. 

 

W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania 

dochodu, wyjazdu członka rodziny poza granicę RP lub innych zmian 

mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych wnioskodawca jest 

obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego 

świadczenia rodzinne. 

 
WAŻNE 

 
 
Od 1 listopada na nowy okres zasiłkowy 2014/2015 obowiązują nowe progi 

dochodowe do świadczeń rodzinnych. 

 

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom jeżeli dochód rodzinny w przeliczeniu na 

osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 574,00 zł,  

w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem 

o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym 

stopniu niepełnosprawności zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód 

rodzinny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 664,00 zł. 
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Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 
 
 

Wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 

2014/2015 przyjmowane są od poniedziałku do piątku  

w godzinach 730 - 1530 w pokoju nr 221 ( II piętro) Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Rodzinie w Tarnobrzegu ul. Kopernika 3 od 01 sierpnia 2014 roku. 

 

Kryteria dochodowe i zasady przyznawania świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego w okresie świadczeniowym 2014/2015 nie uległy zmianie. 

 

 

 


