KOMUNIKAT
W związku ze zbliżającym się nowym okresem świadczeniowym
2012/2013 przypominamy o konieczności składania wniosków
o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych
i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Przyjmowane będą wyłącznie kompletne wnioski !
w środy od 7:30 do 17:00
w czwartki od 7:30 do 15:30

UWAGA: decyzje należy odbierać osobiście w sekretariacie ośrodka

 FUNDUSZ ALIMENTACYJNY - wnioski na nowy okres
świadczeniowy przyjmujemy od dnia 1 sierpnia 2012 roku
(okres świadczeniowy trwa od 1 października 2012 roku do 30 września 2013 roku):





na wniosek złożony od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia 2012 roku
świadczenia zostaną przyznane od 1 października i wypłacone za miesiąc
październik do 31 października 2012 roku,
na wniosek złożony od dnia 1 września 2012 roku do dnia 31 października 2012
świadczenia zostaną przyznane od 1 października 2012 roku i wypłacone za
miesiąc październik do dnia 30 listopada 2012 roku.

● ŚWIADCZENIA RODZINNE - wnioski na nowy okres
zasiłkowy przyjmujemy od dnia 1 września 2012 roku
(okres świadczeniowy trwa od 1 listopada 2012 roku do 31 października 2013 roku):




na wniosek złożony od dnia 1 września do dnia 30 września 2012 roku
świadczenia zostaną przyznane od 1 listopada i wypłacone za miesiąc listopad do
dnia 30 listopada 2012 roku,
na wniosek złożony od dnia 1 października 2012 roku do dnia 30 listopada 2013
roku świadczenia zostaną przyznane od 1 listopada i wypłacone za miesiąc
listopad do dnia 31 grudnia 2012 roku.
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Niezbędne dokumenty do ustalenia prawa świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
wypełniony wniosek o ustalenie prawa do funduszu alimentacyjnego wraz z niżej podanymi
załącznikami:

1. zaświadczenia z Urzędu Skarbowego wszystkich pełnoletnich członków rodziny o wysokości
dochodu za rok 2011 (nawet w przypadku braku dochodu);
2. zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności
egzekucji;
3. wyrok sądowy zasądzający alimenty;
4. oświadczenie członków rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu,
który został uzyskany w roku 2011 (tj. w roku kalendarzowym poprzedzającym okres
świadczeniowy);
5. kserokopie dowodów osobistych wszystkich pełnoletnich członków rodziny;
6. kserokopie odpisów skróconych aktów urodzenia dzieci.

Dodatkowe dokumenty uzależnione od sytuacji rodziny:
1. w przypadku gdy pełnoletni członek rodziny osiąga dochód (tzn. pracuje, otrzymuje
rentę/emeryturę, zasiłek z PUP, itp.) - zaświadczenie od obecnego pracodawcy lub z ZUS-u o
wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzonych w 2011 roku,
2. w przypadku uzyskania dochodu (rozpoczęcie działalności gospodarczej, uzyskanie zasiłku dla
bezrobotnych i/lub podjęcie nowej pracy przez pełnoletniego członka rodziny) w roku 2011 –
dokument potwierdzający uzyskanie dochodu oraz wysokość tego dochodu (np. umowa o
pracę i PIT-11),
3. w przypadku uzyskania dochodu w roku 2012 - dokument potwierdzający uzyskanie dochodu
oraz zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu z miesiąca następującego po
miesiącu w którym dochód został uzyskany (np. gdy osoba podjęła pracę w dniu 2012-01-01
to wysokość dochodu za miesiąc luty 2012),
4. w przypadku gdy pełnoletni członek rodziny prowadzi działalność gospodarczą i rozlicza się na
podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne - oświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego w roku
2011 (tj. w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy),
5. w przypadku dzieci po 18 roku życia, zaświadczenie - wystawione z datą wrześniową, o
uczęszczaniu do szkoły,
6. w przypadku gdy pełnoletni członek rodziny posiada status osoby bezrobotnej - decyzję lub
zaświadczenie o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna z prawem lub bez prawa do zasiłku w
Powiatowym Urzędzie Pracy,
7. w przypadku gdy pełnoletni członek rodziny nie pracuje i nie jest zarejestrowany w PUP –
oświadczenie o nieuzyskiwaniu dochodu oraz braku zatrudnienia z klauzulą: „Jestem
świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”
8. w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego – zaświadczenie organu gminy o wielkości
gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku
2011 lub nakaz płatniczy,
W przypadku gdy wymagane jest potwierdzenie następujących okoliczności: uczęszczanie dziecka
do szkoły, wysokość dochodu, wielkość gospodarstwa rolnego, wysokość składki zdrowotnej osoba może przedłożyć stosowne oświadczenie (druki oświadczeń do pobrania w dziale świadczeń
rodzinnych).

ZASIŁEK RODZINNY I DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO
Niezbędne dokumenty do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego
oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.
wypełniony wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
wraz z niżej podanymi załącznikami:
7. zaświadczenia z Urzędu Skarbowego wszystkich pełnoletnich członków rodziny o wysokości
dochodu za rok 2011 (nawet w przypadku braku dochodu);
8. oświadczenie członków rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu,
który został uzyskany w roku 2011 (tj. w roku kalendarzowym poprzedzającym okres
zasiłkowy);
9. kserokopie dowodów osobistych wszystkich pełnoletnich członków rodziny,
10. kserokopie odpisów skróconych aktów urodzenia dzieci.

Dodatkowe dokumenty uzależnione od sytuacji rodziny:
1. w przypadku gdy pełnoletni członek rodziny osiąga dochód (tzn. pracuje, otrzymuje
rentę/emeryturę, zasiłek z PUP, itp.) - zaświadczenie od obecnego pracodawcy lub z ZUSu o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzonych w 2011 roku,
2. w przypadku uzyskania dochodu (rozpoczęcie działalności gospodarczej, uzyskanie zasiłku
dla bezrobotnych i/lub podjęcie nowej pracy przez pełnoletniego członka rodziny) w roku
2011 – dokument potwierdzający uzyskanie dochodu oraz wysokość tego dochodu (np.
umowa o pracę i PIT-11),
3. w przypadku uzyskania dochodu w roku 2012 - dokument potwierdzający uzyskanie
dochodu oraz zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu z miesiąca
następującego po miesiącu w którym dochód został uzyskany (np. gdy osoba podjęła
pracę w dniu 2012-01-01 to wysokość dochodu za miesiąc luty 2012),
4. w przypadku gdy pełnoletni członek rodziny prowadzi działalność gospodarczą i rozlicza się
na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - oświadczenie o wysokości dochodu
uzyskanego w roku 2011 (tj. w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy),
5. w przypadku dzieci po 18 roku życia, zaświadczenie - wystawione z datą wrześniową,
o uczęszczaniu do szkoły,
6. w przypadku, gdy jeden z rodziców jest na stałe zameldowany w innej gminie zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej/urzędu gminy o niezłożeniu wniosku o
ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego,
7. w przypadku gdy wnioskodawca nie wychowuje dziecka wspólnie z drugim rodzicem wyrok sądowy orzekający rozwód lub separację oraz wyrok sądowy zasądzający alimenty,
8. w przypadku prowadzenia egzekucji alimentów przez komornika - zaświadczenie od
komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne o wysokości wyegzekwowanych i
przekazanych wierzycielowi alimentów w roku 2011,
9. w przypadku gdy pełnoletni członek rodziny posiada status osoby bezrobotnej - decyzję
lub zaświadczenie o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna z prawem lub bez prawa do
zasiłku w Powiatowym Urzędzie Pracy,
10. w przypadku gdy pełnoletni członek rodziny nie pracuje i nie jest zarejestrowany w PUP –
oświadczenie o nieuzyskiwaniu dochodu oraz braku zatrudnienia z klauzulą: „Jestem
świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”
11. w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego – zaświadczenie organu gminy o wielkości
gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku
2011 lub nakaz płatniczy,
12.dokumenty wymienione przy wnioskowanych dodatkach do zasiłku rodzinnego
DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO


-



-



-



-

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka
zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną, o pozostawaniu pod
opieką lekarską nie później niż od 10 tygodnia ciąży oraz potwierdzające co najmniej
jedno badanie w każdym trymestrze ciąży przeprowadzone przez lekarza ginekologa lub
położną.
Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego
zaświadczenie od pracodawcy o okresie zatrudnienia i udzielonym urlopie wychowawczym
z podaniem okresu urlopu wychowawczego oraz imienia, nazwiska i daty urodzenia
dziecka
zaświadczenie z ZUS o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych
Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
kopię skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka lub
odpis zupełny aktu urodzenia dziecka lub
odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od
drugiego z rodziców,
Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
orzeczenie o niepełnosprawności dziecka lub o umiarkowanym bądź znacznym stopniu
niepełnosprawności dziecka



-



-



-

-

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
w przypadku dzieci po 18 roku życia, zaświadczenie szkoły - wystawione z datą
wrześniową, o uczęszczaniu do szkoły
Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem
zamieszkania „na dojazdy”
zaświadczenie szkoły ponadgimnazjalnej - wystawione z datą wrześniową, o uczęszczaniu
dziecka do szkoły
Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem
zamieszkania „na internat”
zaświadczenie szkoły - wystawione z datą wrześniową, o uczęszczaniu dziecka do szkoły
ponadgimnazjalnej, albo
w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu
niepełnosprawności,
zaświadczenie szkoły - wystawione z datą wrześniową, o
uczęszczaniu dziecka do szkoły (podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej),
dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie lub
oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu uczniowi oraz dokument poświadczający
tymczasowe zameldowanie.

W przypadku gdy wymagane jest potwierdzenie następujących okoliczności: uczęszczanie dziecka
do szkoły, wysokość dochodu, wielkość gospodarstwa rolnego, termin i okres na jaki został
udzielony urlop wychowawczy, zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych, wysokość składki
zdrowotnej - osoba może przedłożyć stosowne oświadczenie (druki oświadczeń do pobrania w
dziale świadczeń rodzinnych).

