
 I N F O R M A C J A

Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej  w Werbkowicach informuje,  iż  od dnia  1  sierpnia
2017r. rozpoczyna wydawanie i przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń
rodzinnych,  świadczeń  z  funduszu  alimentacyjnego  oraz  świadczeń  wychowawczych
kolejny  okres 2017/2018.

Osoby  zamieszkujące  na  terenie  gminy  Werbkowice  mogą  składać  wnioski  wraz  z
kompletem dokumentów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Werbkowicach Pok.
Nr 4 ul. Zamojska 1 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 bądź elektronicznie za

pomocą portalu informacyjno-usuługowego Emp@tia

tj.:https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski.

Kontakt telefoniczny pod nr tel. 84 6572 177

Podstawa prawna:

● Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (t.j: Dz. U. z 2016 roku, poz.
1518 ze  zm).

● Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny
albo  dochodu  osoby  uczącej  się  stanowiących  podstawę  ubiegania  się  o  zasiłek  rodzinny  I
specjalny  zasiłek  opiekuńczy,  wysokości  świadczeń  rodzinnych  oraz  wysokości  zasiłku  dla
opiekuna (Dz. U. z 2015 r., poz. 1238).

● Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej
nad  kobietą  w  ciąży,  uprawniającej  do  dodatku  z  tytułu  urodzenia  dziecka  oraz  wzoru
zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. Nr 183, poz. 1234).

● Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie
sposobu i  trybu postępowania w sprawach o przyznanie  świadczeń rodzinnych oraz zakresu
informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie
prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1466).

      

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży
wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych
oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży
wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa
do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

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 do dnia 31 grudnia danego roku,
ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego
dnia lutego następnego roku.

       Jednocześnie informujemy, aby otrzymać wypłatę zasiłku rodzinnego we wrześniu i październiku oraz
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dodatku  do  zasiłku  rodzinnego  z  tytułu  rozpoczęcia  roku  szkolnego  2017/2018  należy  dostarczyć
11.09.2017 r. zaświadczenie lub oświadczenie o kontynuowaniu nauki dzieci powyżej 16 roku życia tj.
uczniów szkół ponadpodstawowych.

Kryterium dochodowe do świadczeń rodzinnych

Podstawowym warunkiem, jaki trzeba spełnić, aby nabyć uprawnienia do zasiłku rodzinnego i dodatków do
zasiłku rodzinnego, jest nieprzekroczenie odpowiedniego dochodu tj. kwoty 674 zł.

W  przypadku  gdy  dziecko,  które  jest  członkiem  rodziny,  lub  osoba  ucząca  się  posiadają  orzeczenie  o
niepełnosprawności albo orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności dochód
rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie może przekroczyć kwoty 764 zł.

Od tego zastrzeżenia jest jednak wyjątek. Jeżeli osiągany przez rodzinę dochód przekracza kryterium 674 zł
lub 764 zł pomnożoną przez liczbę członków w danej rodziny o kwotę nie wyższą niż łączna kwota zasiłków
rodzinnych wraz z dodatkami przysługujących danej rodzinie w okresie zasiłkowym, na który jest ustalane
prawo do tych świadczeń, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje w kwocie ustalonej zgodnie z art. 5
ust. 3a.

W przypadku przekroczenia kwoty uprawniającej do daną rodzinę do zasiłku rodzinnego tj. 674 zł, 764 zł,
zasiłek  rodzinny  i  dodatki  do zasiłku  rodzinnego przysługują  w wysokości  różnicy  między  łączną kwotą
zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami a kwotą o którą został przekroczony dochód rodziny.

Podstawowym  świadczeniem  adresowanym  do  rodzin  z  dziećmi  jest  zasiłek  rodzinny.  Ma  on  na  celu
częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka. Od możliwości skorzystania z niego jest potem uzależniona
wypłata  siedmiu dodatków.  Ogólna zasada dotycząca wieku dziecka,  na  które  można otrzymać zasiłek,
mówi, że można je wypłacać na dziecko do ukończenia 18 lat. Jeżeli uczy się w szkole, to zasiłek może być
pobierany do 21 roku życia. W przypadku gdy dziecko legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub
znacznym stopniu niepełnosprawności i kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej, otrzyma zasiłek aż
skończy 24 lata. Również do 24 roku życia zasiłek przysługuje tzw. osobie uczącej się w rozumieniu ustawy o
świadczeniach rodzinnych (jest to osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w
związku  z  ich  śmiercią  lub  w  związku  z  ustaleniem  wyrokiem  sądowym  lub  ugodą  sądową  prawa  do
alimentów z ich strony) w szkole lub szkole wyższej.

Wysokość zasiłków rodzinnych jest uzależniona od wieku dziecka i wynosi:

● 95 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,

● 124 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,

● 135 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

W przypadku kiedy dziecko w trakcie okresu zasiłkowego osiągnęło wiek powodujący przejście do następnej
grupy wiekowej, zasiłek rodzinny wypłacany jest w nowej wysokości począwszy od miesiąca po miesiącu, w
którym nastąpiła ta zmiana.

Zasiłek rodzinny nie będzie przyznany, gdy:

● Dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim,

● Dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,



● Osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,

● Pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko,

● Osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka
od jego rodzica,  chyba że:  rodzice  lub jedno z  rodziców dziecka nie  żyje,  ojciec  dziecka jest  nieznany,
powództwo  o  ustalenie  świadczenia  alimentacyjnego  od  drugiego  z  rodziców  zostało  oddalone,  sąd
zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i  nie zobowiązał
drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka, dziecko zgodnie z orzeczeniem
sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się
okresach;

● Członkowi rodziny przysługuje zasiłek rodzinny na dziecko za granicą, chyba ze przepisy o koordynacji
systemów  zabezpieczenia  społecznego  lub  dwustronne  umowy  o  zabezpieczeniu  społecznym  stanowią
inaczej.

Do wniosku o zasiłek rodzinny należy odpowiednio dołączyć:

1)zaświadczenia lub oświadczenia  dokumentujące wysokość innych dochodów niż  dochody podlegające
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b,
art.  30c, art.  30e i  art.  30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
dotyczące każdego członka rodziny;

2)  zaświadczenie  naczelnika  urzędu  skarbowego,  dotyczące  członków  rodziny  rozliczających  się  na
podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez
osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:

a) formie opłacanego podatku,

b) wysokości przychodu,

c) stawce podatku,

d) wysokości opłaconego podatku

– w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;

3)zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych:
a)  prawomocne  orzeczenie  sądu  rodzinnego  stwierdzające  przysposobienie  lub  zaświadczenie  sądu
rodzinnego  lub  ośrodka  adopcyjnego  o  prowadzonym  postępowaniu  sądowym  w  sprawie  o
przysposobienie dziecka,
b) prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,
c) orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
d) zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły lub szkoły wyższej,
e) zaświadczenie pracodawcy albo oświadczenie o okresie, na który został udzielony urlop wychowawczy,
oraz o okresach zatrudnienia,
f) inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia
rodzinnego będącego przedmiotem wniosku.

Wniosek  składa  się  w  urzędzie  gminy  lub  miasta  właściwym  ze  względu  na  miejsce  zamieszkania
wnioskodawcy.



Wniosek powinien zawierać dane dotyczące:

1) osoby występującej o przyznanie świadczeń rodzinnych, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres
miejsca  zamieszkania,  stan  cywilny,  obywatelstwo,  płeć,  numer  PESEL,  a  w przypadku gdy  nie  nadano
numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz, o ile je posiada – adres poczty
elektronicznej i numer telefonu;

2)dzieci  pozostających  na  utrzymaniu  osoby,  o  której  mowa  w  ust.  1,  w  tym:  imię,  nazwisko,  datę
urodzenia, stan cywilny, numer PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu
potwierdzającego tożsamość.

Organ może zażądać  dodatkowych dokumentów, w przypadku gdy wymagają tego okoliczności  sprawy
mającej wpływ na przyznanie świadczeń rodzinnych.

Dokumenty do dodatków do zasiłku rodzinnego

Osoby ubiegające się o przyznanie dodatków do zasiłku rodzinnego, obok wniosku o zasiłek rodzinny muszą
dołączyć inne dokumenty.

Jeżeli  osoba  chce  skorzystać  z  dodatku  tytułu  opieki  nad  dzieckiem  w  okresie  korzystania  z  urlopu
wychowawczego, musi dołączyć zaświadczenie od pracodawcy albo oświadczenie o terminie i okresie, na
jaki został udzielony urlop wychowawczy oraz o co najmniej sześciomiesięcznym pozostawania w stosunku
pracy  bezpośrednio  przed  uzyskaniem  prawa  do  urlopu  wychowawczego.  Potrzebne  będzie  też
zaświadczenie  placówki  zapewniającej  całodobową opiekę w przypadku umieszczenia  w niej  dziecka,  o
liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki albo oświadczenie o niekorzystaniu
przez  więcej  niż  5  dni  w  tygodniu  z  całodobowej  opieki  nad  dzieckiem  umieszczonym  w  placówce
zapewniającej  całodobową  opiekę,  w  tym  w  specjalnym  ośrodku  szkolno-wychowawczym  oraz  inne
dokumenty, w tym oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.

Rodzice, którzy korzystają z urlopu wychowawczego, mogą otrzymać dodatek do zasiłku rodzinnego z tego
tytułu, w kwocie 400 zł miesięcznie niezależnie od liczby dzieci pozostających pod jej opieką. O dodatek
mogą ubiegać się matka, ojciec, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka. Świadczenie jest wypłacane
przez 24 miesiące. Jeżeli osoba uprawniona opiekuje się więcej niż jednym dzieckiem urodzonym w trakcie
jednego porodu,  to będzie otrzymywać dodatek przez 36 miesięcy.  Jeżeli  opieka jest  sprawowana nad
dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznej niepełnosprawności, to dodatek
będzie przysługiwać przez 72 miesiące.

Samotny rodzic, który chce pobierać dodatek z tego tytułu, jest zobowiązany do dołączenia któregoś z
trzech dokumentów: kopii skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka lub odpisu zupełnego aktu
urodzenia  dziecka,  jeżeli  ojciec  jest  nieznany,  odpisu  wyroku  oddalającego  powództwo  o  ustalenie
świadczenia alimentacyjnego do drugiego z rodziców. Dodatek jest adresowany do osób wychowujących
samotnie dziecko.  Wynosi  193 zł  miesięcznie na  dziecko,  ale nie  więcej  niż  386 zł  na wszystkie  dzieci.
Wyższe świadczenie będzie wypłacone, gdy dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o
znacznej niepełnosprawności. Będzie ono o 80 zł wyższe, ale nie więcej niż o 160 zł na wszystkie dzieci.

Dodatek ten przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka
albo  opiekunowi  prawnemu  dziecka,  jeżeli  nie  zostało  zasądzone  świadczenie  alimentacyjne  na  rzecz
dziecka od drugiego z rodziców, ponieważ:

 -  drugi z rodziców dziecka nie żyje,



 -  ojciec dziecka jest nieznany,

-  powództwo  o  ustalenie  świadczenia  alimentacyjnego  od  drugiego  z  rodziców  zostało  oddalone.

Wielodzietność

Rodziny wielodzietne otrzymują specjalny dodatek w wysokości 95 zł na trzecie i każde następne dziecko
uprawnione do zasiłku rodzinnego. Aby otrzymać dodatek, nie wystarczy więc posiadać troje dzieci,  ale
każde  musi  być  uprawnione  do  zasiłku  rodzinnego.  Dodatek  przysługuje  ojcu,  matce,  opiekunowi
prawnemu i faktycznemu dziecka.

Dodatek na rehabilitację

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka może otrzymać ojciec, matka, opiekun prawny, opiekun
faktyczny dziecka i osoba ucząca się. Dodatek ma służyć częściowemu pokryciu zwiększonych wydatków
związanych  z  kształceniem lub  rehabilitacją  dziecka.  Wynosi  90  zł  miesięcznie  na  dziecko  w wieku  do
ukończenia 5 lat lub 110 zł miesięcznie dla dziecka w wieku powyżej 5 lat do ukończenia 24 lat.

       Dodatek przysługuje na dziecko do ukończenia 16 lat, jeżeli ma orzeczenie o niepełnosprawności oraz
na dziecko w wieku powyżej 5 lat do ukończenia 24 lat, jeżeli ma orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym
stopniu niepełnosprawności.

Dodatek związany z nauką w szkole

Świadczeniami  dla  rodziców  wychowujących  dzieci,  które  uczą  się  w  szkole,  są  dwa  kolejne  dodatki.
Pierwszy z nich jest związany z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego. Dodatek ten wynosi 100 zł i
przysługuje  raz  w  roku.  Może  go  też  otrzymać  dziecko,  które  rozpoczyna  roczne  przygotowanie
przedszkolne. Wniosek o dodatek trzeba złożyć do końca okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok
szkolny lub roczne przygotowanie przedszkolne.

Drugi to dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania . Świadczenie
to wynosi 113 zł, jeśli dziecko mieszka w miejscowości, w której znajduje się szkoła ponadgimnazjalna lub
szkoła artystyczna. Przysługuje też, gdy dziecko uczy się w szkole podstawowej oraz gimnazjalnej i posiada
orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Natomiast 69 zł wyniesie
dodatek na pokrycie kosztów dojazdu dziecka do szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej. Dodatek
jest wypłacany przez 10 miesięcy trwania roku szkolnego.

Dodatkowe dokumenty musi przedstawić rodzic, gdy chce mieć wypłacany dodatek w związku z podjęciem
przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania. Są to:

-  zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania,

-  zaświadczenie  lub  oświadczenie  potwierdzające  tymczasowe  zameldowanie  ucznia  poza  miejscem
zamieszkania,

- inne dokumenty, w tym oświadczenia niezbędne do ustalenia praw dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu
podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.



Świadczenia dotyczące urodzenia się dziecka

Rodzina,  w  której  urodzi  się  dziecko,  może  z  tego  tytułu  otrzymać  dwa  świadczenia  wypłacane
jednorazowo:

-  dodatek  do  zasiłku  rodzinnego  z  tytułu  urodzenia  dziecka,  warunkiem  uzyskania  świadczenia  jest
uprawnienie do zasiłku rodzinnego i przysługuje w kwocie 1000 zł jednorazowo. Dodatek ten przysługuje
matce, ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu faktycznemu dziecka w wieku do
ukończenia  przez  dziecko  pierwszego  roku  życia,  jeżeli  nie  został  przyznany  rodzicom  lub  opiekunowi
prawnemu dziecka. Wniosek o ten dodatek należy złożyć do ukończenia przez dziecko 1 roku życia. Dodatek
ten przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do
porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem
wystawionym przez położną.

-  jednorazowa zapomoga  z  tytułu  urodzenia  się  żywego  dziecka  przysługuje  matce  lub  ojcu  dziecka,
opiekunowi prawnemu lub opiekunowi faktycznemu dziecka w kwocie 1000 zł,  jeżeli  dochód rodziny w
przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922 zł. Wniosek składa się w terminie 12 miesięcy od dnia
narodzin  dziecka,  w  przypadku  dziecka  objętego  opieką  prawną,  opieką  faktyczną  albo  dziecka
przysposobionego w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później
niż  do  ukończenia  przez  dziecko  18  roku  życia.  Wniosek  złożony  po  terminie  organ  pozostawia  bez
rozpoznania.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod
opieką medyczną nie później  niż  od 10 tygodnia ciąży do porodu.  Pozostawanie pod opieką medyczną
potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną.

Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli:

1) członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o

koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym

stanowią

inaczej;

2) osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz danego dziecka od jego rodzica,

świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez

sąd, chyba że:

a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,

b) ojciec dziecka jest nieznany,

c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,

d) sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał

drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,

e) dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w

porównywalnych i powtarzających się okresach.



INNE ŚWIADCZENIA RODZINNE 

Świadczenia opiekuńcze:

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności
zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. 

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 153,00 zł miesięcznie.          

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:       

- niepełnosprawnemu dziecku;

- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym
stopniu niepełnosprawności;    

- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym
stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;  

- osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:  

- osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego;     

- osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie;

-  jeżeli  członkom  rodziny  przysługują  za  granicą  świadczenia  na  pokrycie  wydatków  związanych  z
pielęgnacją  tych  osób,  chyba  że  przepisy  o  koordynacji  systemów  zabezpieczenia  społecznego  lub
dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:

1) matce albo ojcu,

2) opiekunowi faktycznemu dziecka,

3)  osobie  będącej  rodziną  zastępczą  spokrewnioną  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  9  czerwca  2011  r.  o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

4) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i
opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności 

– jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki
nad  osobą  legitymującą  się  orzeczeniem  o  znacznym  stopniu  niepełnosprawności  albo  orzeczeniem  o
niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej
osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego



współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Osobom,  o  których  mowa  w  ust.  1  pkt  4,  innym  niż  spokrewnione  w  pierwszym  stopniu  z  osobą
wymagającą  opieki,  przysługuje  świadczenie  pielęgnacyjne,  w  przypadku  gdy  spełnione  są  łącznie
następujące warunki: 

1)  rodzice  osoby  wymagającej  opieki  nie  żyją,  zostali  pozbawieni  praw rodzicielskich,  są  małoletni  lub
legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

2) nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem
o znacznym stopniu niepełnosprawności,

3) nie ma osób, których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych (opiekuna
faktycznego dziecka albo osoby będącej rodziną zastępczą spokrewnioną) lub legitymują się orzeczeniem o
znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie  pielęgnacyjne  przysługuje,  jeżeli  niepełnosprawność  osoby  wymagającej  opieki  powstała:
1) nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub

2) w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia.

Świadczenie pielęgnacyjne od dnia 01 stycznia 2017r. przysługuje w wysokości  1 406,00 zł  miesięcznie.

Prawo  do  świadczenia  pielęgnacyjnego  przyznawane  będzie  na  czas  ważności  orzeczenia  o
niepełnosprawności bez względu na dochód rodziny.            

Zarejestrowanie  w  powiatowym  urzędzie  pracy  jako  osoba  poszukująca  pracy  lub  posiadanie  statusu
bezrobotnego nie ma wpływu na uprawnienie do świadczenia pielęgnacyjnego.

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:

- osoba sprawująca opiekę:

> ma  ustalone  prawo  do  emerytury,  renty,  renty  rodzinnej  z  tytułu  śmierci  małżonka  przyznanej  w
przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej,
zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia
przedemerytalnego,

> ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego  lub zasiłku dla
opiekuna,  o  którym  mowa  w  ustawie  z  dnia  4  kwietnia  2014  r.  o  ustaleniu  i  wypłacie  zasiłków  dla
opiekunów,

- osoba wymagająca opieki:

>  pozostaje  w  związku  małżeńskim,  chyba  że  współmałżonek  legitymuje  się  orzeczeniem  o  znacznym
stopniu niepełnosprawności,

> została umieszczona w rodzinie  zastępczej,  z  wyjątkiem rodziny  zastępczej  spokrewnionej,  rodzinnym
domu  dziecka  albo,  w  związku  z  koniecznością  kształcenia,  rewalidacji  lub  rehabilitacji,  w  placówce
zapewniającej  całodobową opiekę,  w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym,  z  wyjątkiem
podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni



w tygodniu,

- na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury,

- członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego,
świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o
ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (uchylony),

- na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad
dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego,
prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia
4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

- na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków
związanych  z  opieką,  chyba  że  przepisy  o  koordynacji  systemów  zabezpieczenia  społecznego  lub
dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Specjalny zasiłek opiekuńczy

- przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i
opiekuńczy (Dz. U. z 2015r. poz. 2082 oraz z 2016 r. poz. 406 i 1271) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także
małżonkom, jeżeli:

1) nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub

2) rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

-  w  celu  sprawowania  stałej  opieki  nad  osobą  legitymującą  się  orzeczeniem  o znacznym  stopniu
niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub
długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej
egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia,
rehabilitacji i edukacji. 

Specjalny  zasiłek  opiekuńczy  przysługuje,  jeżeli  łączny  dochód  rodziny  osoby  sprawującej  opiekę  oraz
rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764,00 zł. 

W przypadku, gdy łączny dochód rodziny sprawującej  opiekę oraz rodziny osoby wymagającej  opieki  w
przeliczeniu na osobę przekracza kwotę uprawniającą daną osobę do specjalnego zasiłku opiekuńczego o
kwotę  niższą  lub  równą  kwocie  odpowiadającej  najniższemu  zasiłkowi  rodzinnemu przysługującemu  w
okresie, na który jest ustalany, specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim
okresie zasiłkowym.

W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym specjalny zasiłek opiekuńczy nie
przysługuje.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 520,00 zł miesięcznie.

Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:

- osoba sprawująca opiekę:



>  ma  ustalone  prawo  do  emerytury,  renty,  renty  rodzinnej  z  tytułu  śmierci  małżonka  przyznanej  w
przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej,
zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia
przedemerytalnego,

> ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla
opiekuna,  o  którym  mowa  w  ustawie  z  dnia  4  kwietnia  2014  r.  o  ustaleniu  i  wypłacie  zasiłków  dla
opiekunów,

> legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

-  osoba  wymagająca  opieki  została  umieszczona  w rodzinie  zastępczej,  z  wyjątkiem rodziny  zastępczej
spokrewnionej,  w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia,  rewalidacji  lub
rehabilitacji,  w  placówce  zapewniającej  całodobową  opiekę,  w  tym  w  specjalnym  ośrodku  szkolno-
wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej
opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu,

- na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury,

- członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego,
świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o
ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (uchylony),

- na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad
dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego,
prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia
4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,,

- na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków
związanych  z  opieką,  chyba  że  przepisy  o  koordynacji  systemów  zabezpieczenia  społecznego  lub
dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Zarejestrowanie  w  powiatowym  urzędzie  pracy  jako  osoba  poszukująca  pracy  lub  posiadanie  statusu
bezrobotnego nie ma wpływu na uprawnienie do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

W przypadku, gdy o świadczenia, o których mowa w art. 16a i art. 17 ubiegają się rolnicy, małżonkowie
rolników bądź domownicy, świadczenia te przysługują odpowiednio:

1) rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego;

2) małżonkom rolników lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa
rolnego albo wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym.

Zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego lub zaprzestanie wykonywania pracy w gospodarstwie
rolnym,  o  których  mowa  w  ust.  1,  potwierdza  się  stosownym  oświadczeniem  złożonym  pod  rygorem
odpowiedzialności  karnej  za  składanie  fałszywych  zeznań.  Składający  oświadczenie  jest  obowiązany  do
zawarcia  w  nim  klauzuli  następującej  treści:  "Jestem  świadomy  odpowiedzialności  karnej  za  złożenie
fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych zeznań.





Świadczenie rodzicielskie przysługuje:

1) matce albo ojcu dziecka, z uwzględnieniem ust. 2;

2) opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku
życia,  a  w przypadku dziecka,  wobec  którego podjęto decyzję  o  odroczeniu  obowiązku szkolnego -  do
ukończenia 10. roku życia;

3) rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia opieką dziecka w
wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu
obowiązku szkolnego - do ukończenia 10. roku życia;

4) osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku
życia,  a  w przypadku dziecka,  wobec  którego podjęto decyzję  o  odroczeniu  obowiązku szkolnego -  do
ukończenia 10. roku życia.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje ojcu dziecka w przypadku:

1)  skrócenia  okresu  pobierania  świadczenia  rodzicielskiego  na  wniosek  matki  dziecka  po
wykorzystaniu  przez  nią  tego  świadczenia  za  okres  co  najmniej  14  tygodni  od  dnia  urodzenia
dziecka;

2) śmierci matki dziecka;

3) porzucenia dziecka przez matkę.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres:

1) 52 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego
dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka;

2) 65 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci
lub objęcia opieką dwojga dzieci;

3) 67 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub
objęcia opieką trojga dzieci;

4) 69 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci  przy jednym porodzie,  przysposobienia czworga
dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci;

5) 71 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i  więcej dzieci przy jednym porodzie,  przysposobienia
pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje od dnia:

1) porodu – w przypadku osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1;

2) objęcia dziecka opieką, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku
dziecka,  wobec  którego  podjęto  decyzję  o  odroczeniu  obowiązku  szkolnego,  nie  dłużej  niż  do
ukończenia przez nie 10. roku życia – w przypadku osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3;

3) przysposobienia dziecka, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku
dziecka,  wobec  którego  podjęto  decyzję  o  odroczeniu  obowiązku  szkolnego,  nie  dłużej  niż  do
ukończenia przez nie 10. roku życia – w przypadku osoby, o której mowa w ust. 1 pkt 4.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości 1.000,00 zł miesięcznie, z uwzględnieniem ust. 6 tj. w
razie urodzenia dziecka przez kobietę pobierającą zasiłek dla bezrobotnych w okresie, o którym mowa w
art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z
2015 r. poz. 149, 357 i 1066), lub w ciągu miesiąca po jego zakończeniu, lub w okresie przedłużenia zasiłku
dla bezrobotnych na podstawie art. 73 ust. 3 tej ustawy, świadczenie rodzicielskie przysługuje jednemu z



rodziców w wysokości różnicy między kwotą świadczenia rodzicielskiego a kwotą pobieranego przez kobietę
zasiłku dla bezrobotnych pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Osobie uprawnionej do świadczenia rodzicielskiego przysługuje:

1) w tym samym czasie jedno świadczenie rodzicielskie bez względu na liczbę wychowywanych
dzieci;

2) jedno świadczenie rodzicielskie w związku z wychowywaniem tego samego dziecka.

Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje, jeżeli:

1) co najmniej jeden z rodziców dziecka lub osoba, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3, otrzymują
zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu
macierzyńskiego,  okres  urlopu  na  warunkach  urlopu  macierzyńskiego  lub  okres  urlopu
rodzicielskiego;

2) dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej – w przypadku osób, o których mowa w ust. 1
pkt 1 i 4;

3)  jeden z  rodziców dziecka lub osoba,  o  której  mowa w ust.  1  pkt  2  lub 3,  nie  sprawują  lub
zaprzestali  sprawowania  osobistej  opieki  nad dzieckiem,  w tym w związku z  zatrudnieniem lub
wykonywaniem innej pracy zarobkowej, które uniemożliwiają sprawowanie tej opieki;

4)  w związku z wychowywaniem tego samego dziecka lub w związku z opieką nad tym samym
dzieckiem jest już ustalone prawo do świadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasiłku rodzinnego, o
którym mowa w art. 10, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku
dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków
dla opiekunów;

5) osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze
do  świadczenia  rodzicielskiego,  chyba  że  przepisy  o  koordynacji  systemów  zabezpieczenia
społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania dochodu
lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych, w tym na
wysokość otrzymywanych świadczeń, osoba, o której mowa w art. 23 ust. 1, jest
obowiązana  do  niezwłocznego  powiadomienia  o  tym  organu  właściwego
wypłacającego świadczenia rodzinne. 

Osoba,  która pobrała nienależnie świadczenia rodzinne,  jest obowiązana do ich
zwrotu  łącznie  z  odsetkami  ustawowymi  za  opóźnienie  na  rachunek  bankowy
wskazany przez organ właściwy. Odsetki są naliczane od pierwszego dnia miesiąca
następującego po dniu wypłaty świadczeń rodzinnych do dnia spłaty. 



Fundusz alimentacyjny

Podstawa prawna: 

● Ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst
jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 489 ze zm.).

● Rozporządzenie Ministra  Rodziny,  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  27  lipca  2017  r. w
sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji,
jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do
świadczenia z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1467).

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia FA na nowy okres świadczeniowy złoży
wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie  od dnia 1 września do dnia 30 września danego
roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z

funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia FA na nowy okres świadczeniowy złoży
wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie  od dnia 1 października do dnia 31 października
danego roku,  ustalenie  prawa do świadczeń z  funduszu alimentacyjnego oraz  wypłata  przysługujących
świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia FA na nowy okres świadczeniowy złoży
wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie  od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego
roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z
funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia FA na nowy okres świadczeniowy złoży
wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia
następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących
świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Komu przysługują świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego?

        Osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest dziecko, które ma zasądzone od
rodzica alimenty, jeżeli egzekucja alimentów jest bezskuteczna. 

Świadczenia z FA przysługują na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Na dziecko starsze świadczenia
przysługują do ukończenia 25 lat pod warunkiem, że uczy się w ono szkole lub szkole wyższej. Na dziecko
posiadające  orzeczenie  o  znacznym  stopniu  niepełnosprawności,  którego  rodzic  nie  płaci  zasądzonych
alimentów, świadczenia przysługują bezterminowo. 

Egzekucja jest bezskuteczna, jeżeli w okresie ostatnich dwóch miesięcy komornik nie wyegzekwował pełnej
należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Bezskuteczność egzekucji potwierdza
komornik  sądowy  odpowiednim  zaświadczeniem.  Za  bezskuteczną  egzekucję  uważa  się  również
niemożność  wszczęcia  lub  prowadzenia  egzekucji  alimentów  przeciwko  dłużnikowi  alimentacyjnemu
przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:

a)  braku  podstawy  prawnej  do  podjęcia  czynności  zmierzających  do  wykonania  tytułu
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wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,

b)  braku  możliwości  wskazania  przez  osobę  uprawnioną  miejsca  zamieszkania  dłużnika
alimentacyjnego za granicą.

Aby nabyć prawo do świadczenia z FA dziecko, które ma zasądzone alimenty nie musi być wychowywane
przez rodzica samotnie. Prawo do świadczenia z FA przysługuje też na dzieci wychowywane przez rodzica,
który zawarł kolejny związek małżeński, żyje w nieformalnym związku lub mąż/żona nie płaci zasądzonych
alimentów. W takich przypadkach rodzic zobowiązany do alimentacji nie jest wliczany do składu rodziny,
więc jego dochód nie jest brany pod uwagę przy ustalaniu czy rodzina ma prawo do świadczenia z FA.

Dochód uprawniający do świadczeń.

        Prawo do świadczenia z FA przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie w
roku poprzedzającym okres świadczeniowy nie przekracza 725 zł. 

Ustalając prawo do świadczenia z FA na okres od 1 października 2017 r. do 30 września  2018 r. brany jest
pod uwagę dochód uzyskany przez członków rodziny  w 2016 r.  z  uwzględnieniem katalogu dochodów
utraconych i uzyskanych  w roku bazowym i po roku bazowym.

Wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Świadczenia z FA przysługują w kwocie bieżąco zasądzonych alimentów, ale nie mogą wynieść więcej niż po
500 zł na każde z uprawnionych do alimentów dzieci.

Do wniosku o świadczenie z FA należy dołączyć:

1) zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b,
art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U.
z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.10)), dotyczące każdego członka rodziny;

2)  zaświadczenie  naczelnika  urzędu  skarbowego,  dotyczące  członków  rodziny  rozliczających  się  na
podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez
osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:

a) formie opłacanego podatku,

b) wysokości przychodu,

c) stawce podatku,

d) wysokości opłaconego podatku

– w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;

3) zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia:

a)  zaświadczenie  organu  prowadzącego  postępowanie  egzekucyjne  albo  oświadczenie
stwierdzające bezskuteczność egzekucji,

b)  odpis  podlegającego  wykonaniu  orzeczenia  sądu  zasądzającego  alimenty,  odpis
postanowienia  sądu  o  zabezpieczeniu  powództwa  o  alimenty,  odpis  protokołu
zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,

c) orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,



d) zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły
wyższej,

e) informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną
czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu
tych czynności, w szczególności w związku z:

- brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub

-  brakiem  możliwości  wskazania  przez  osobę  uprawnioną  miejsca  zamieszkania
dłużnika alimentacyjnego za granicą,

f)  inne  dokumenty  potwierdzające  spełnianie  warunków  do  przyznania  lub  ustalenia
wysokości świadczenia z funduszu alimentacyjnego będącego przedmiotem wniosku.

W  przypadku  wystąpienia  zmian  w  liczbie  członków  rodziny,  uzyskania  lub  utraty
dochodu  albo  innych  zmian  mających  wpływ  na  prawo  do  świadczeń  z  funduszu
alimentacyjnego  osoba  uprawniona  albo  jej  przedstawiciel  ustawowy,  którzy  złożyli
wniosek  o  przyznanie  świadczenia  z  funduszu  są  obowiązani  do  niezwłocznego
powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia. 



Postępowanie wobec dłużnika alimentacyjnego.

W przypadku bezskuteczności egzekucji osoba uprawniona do alimentów (dziecko za pośrednictwem swego
przedstawiciela ustawowego) może złożyć do organu właściwego wierzyciela (oznacza to urząd gminy lub
ośrodek  pomocy  społecznej  właściwy  ze  względu  na  miejsce  zamieszkania  osoby  uprawnionej  do
alimentów) wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego.

Do wniosku należy  dołączyć  zaświadczenie,  od  komornika  prowadzącego postępowanie  egzekucyjne,  o
bezskuteczności egzekucji, zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz
o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów.

W  przypadku  złożenia  wniosku  bez  ww.  zaświadczenia,  organ  właściwy  wierzyciela  wzywa  organ
prowadzący postępowanie egzekucyjne do przesłania zaświadczenia. Komornik prowadzący postępowanie
egzekucyjne jest obowiązany do przesłania zaświadczenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

W  przypadku  przyznania  osobie  uprawnionej  świadczenia  z  funduszu  alimentacyjnego  organ  właściwy
wierzyciela „z urzędu” występuje z wnioskiem do organu właściwego dłużnika (oznacza to urząd gminy lub
ośrodek pomocy społecznej  właściwy ze  względu na miejsce  zamieszkania  dłużnika  alimentacyjnego)  o
podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego.

Po  otrzymaniu  ww.  wniosku,  organ  właściwy  dłużnika  przeprowadza  wywiad  alimentacyjny,  w  celu
ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego, a także jego stanu zdrowia
oraz przyczyn niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej, oraz odbiera od niego oświadczenie majątkowe
oraz  informuje  dłużnika  o  przekazaniu  do  biura  informacji  gospodarczej  informacji  gospodarczej  o
zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego z tytułów o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1
i 2, w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy.

W przypadku gdy dłużnik  alimentacyjny  nie może wywiązać się  ze swych zobowiązań z  powodu braku
zatrudnienia, organ właściwy dłużnika:

1) zobowiązuje dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się jako bezrobotny, albo jako poszukujący
pracy, w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny;

2) informuje właściwy powiatowy urząd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego.

W przypadku uniemożliwienia przez dłużnika alimentacyjnego przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego,
odmowy złożenia oświadczenia majątkowego, odmowy  zarejestrowania się powiatowym urzędzie pracy
jako bezrobotny albo poszukujący  pracy  oraz odmowy bez  uzasadnionej  przyczyny przyjęcia  propozycji
odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac
interwencyjnych, robót publicznych, prac na zasadach robót publicznych albo udziału w szkoleniu, stażu lub
przygotowaniu zawodowym dorosłych 

- organ właściwy dłużnika wszczyna postępowanie dotyczące dłużnika alimentacyjnego za uchylającego
się od zobowiązań alimentacyjnych.

W  przypadku,  gdy  decyzja  o  uznaniu  dłużnika  alimentacyjnego  za  uchylającego  się  od  zobowiązań
alimentacyjnych stanie się ostateczna, organ właściwy dłużnika składa wniosek o ściganie za przestępstwo
określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.)
oraz  po  uzyskaniu  z  centralnej  ewidencji  kierowców  informacji,  że  dłużnik  alimentacyjny  posiada
uprawnienie do kierowania pojazdami,  kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika



alimentacyjnego wraz z odpisem tej decyzji.

Organ  właściwy  dłużnika  informuje  organ  właściwy  wierzyciela  oraz  komornika  sądowego  o  podjętych
działaniach wobec dłużnika alimentacyjnego oraz o ich efektach.

Organ  właściwy  wierzyciela  przekazuje  do  biura  informacji  gospodarczej  informację  gospodarczą  o
zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art.
28 ust. 1 pkt 1 i 2, w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy. 

Dłużnik  alimentacyjny  jest  zobowiązany  do  zwrotu  organowi  właściwemu  wierzyciela  należności  w
wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej do alimentów, łącznie z
odsetkami  ustawowymi  za  opóźnienie.                                      

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WERBKOWICACH


