
I N F O R M A C J A 

ŚŚWWIIAADDCCZZEENNIIAA  RROODDZZIINNNNEE  

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurowie informuje, że wnioski o 

przyznanie świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2016/2017 

przyjmowane będą od 1 września 2016 roku. 
 

Okres zasiłkowy trwa od 1 listopada do 31 października następnego roku. W przypadku złożenia 

wniosku wraz z dokumentami do dnia 30 września ustalenie prawa do świadczeń oraz ich wypłata za 

listopad nastąpi do dnia 30 listopada. W przypadku złożenia wniosku od dnia 1 października do 30 

listopada, ustalenie prawa do świadczeń oraz ich wypłata za listopad nastąpi do 31 grudnia. 

Osoby, które mają przyznane warunkowo świadczenia na miesiące wrzesień-październik 

zobowiązane są do dostarczenia zaświadczenia/oświadczenia o uczęszczaniu dzieci do szkół w roku 

szkolnym 2016/2017 do dnia 30 września 2016 r. Brak zaświadczenia lub oświadczenia spowoduje 

uchylenie decyzji w części dotyczącej świadczeń przyznanych warunkowo. Aby otrzymać świadczenia 

uzależnione od dostarczenia zaświadczenia/oświadczenia ze szkoły przy wypłacie świadczeń 20 

września, zaświadczenia/oświadczenia należy dostarczyć odpowiednio wcześnie – do ok. 15 

września.  

 

Rok bazowy – 2015 

 

Do wniosku należy dołączyć:  (okres zasiłkowy trwający od 01.11.2016 r. do 31.10.2017 r. – dochody za rok 2015) 

Kryterium – 674,00 zł, dziecko niepełnosprawne 764,00 zł. 

 

1. Zaświadczenie albo oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną potwierdzające  

uczęszczanie dziecka do szkoły wyższej lub ponadgimnazjalnej. 

2. Zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego, nakaz płatniczy albo oświadczenie złożone pod 

odpowiedzialnością karną za 2015 r. 

3. Zaświadczenie albo oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia w przypadku 

zamieszkania w internacie. 

4. Zaświadczenie o pobieranych w roku 2015  stypendiach unijnych, szkolnych, socjalnych. 

5. Numer konta bankowego. 

6. Zaświadczenie lekarskie lub wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod 

opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu. 

7. W przypadku uzyskania dochodu (podjęcia zatrudnienia) w roku 2015 – umowa o pracę i PIT 11 za 

ten rok. 

8. W przypadku uzyskania dochodu (podjęcia zatrudnienia) po roku 2015 – zaświadczenie od 

pracodawcy o dochodzie z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty. 

9. W przypadku utraty dochodu (utraty zatrudnienia) – świadectwa pracy, umowy zlecenie, PITy 11 z 

roku, z którego dochody podlegają utracie. 

 

Załączniki do wniosku nr 4, 5, 6 wypełnia każda pełnoletnia osoba w rodzinie. 

 

Urlop wychowawczy: 

1. Zaświadczenie pracodawcy o okresie udzielonego urlopu wychowawczego lub oświadczenie złożone 

pod odpowiedzialnością karną. 

2. Zaświadczenie pracodawcy potwierdzające co najmniej 6-miesięczny okres pozostawania w 

zatrudnieniu przed urlopem wychowawczym. 


