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Informacja
REFERAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH przypomina wszystkim osobom
pobierającym świadczenia uzależnione od dochodów o informowaniu o
każdej zmianie w dochodach rodziny, która pojawia się w trakcie
pobierania świadczeń. Każdy świadczeniobiorca ma obowiązek
niezwłocznego informowania o każdej zmianie mającej wpływ na prawo
do świadczenia wychowawczego, zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami,
świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz specjalnego zasiłku
opiekuńczego. Informacja ta...
więcej
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TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O
ŚWIADCZENIA RODZINNE
WNIOSKI O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
PRZYJMOWANE SĄ NA BIEŻĄCO. WNIOSKI W SPRAWIE USTALENIA
PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z DODATKAMI ORAZ SPECJALEGO
ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO NA KOLEJNY/NOWY OKRES ZASIŁKOWY SĄ
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PRZYJMOWANE: •
od dnia 01 sierpnia danego roku a w przypadku
wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lipca danego roku;
•
w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne
na kolejny okres złoży...
więcej
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Jednorazowe świadczenie z tytułu
urodzenia dziecka „za życiem”
ZASADY- KOMU PRZYSŁUGUJE. Jednorazowe świadczenie przysługuje :
matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba faktycznie
opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu
opiekuńczego o przysposobienie dziecka) albo opiekunowi prawnemu
dziecka. Jednorazowe świadczenie przysługuje w wysokości 4000 zł.
bez względu na dochód rodziny. WYMAGANE DOKUMENTY Osoby
ubiegające się o jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, u
którego...
więcej
08 luty 2018 08:28

Zasiłek pielęgnacyjny
ZASADY- KOMU PRZYSŁUGUJE. Zasiłek pielęgnacyjny jest
świadczeniem przyznawanym w celu częściowego pokrycia wydatków
wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby
w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Zasiłek
wypłacany jest w cyklu miesięcznym w kwocie 153,00 zł na każdą
uprawnioną osobę. Zasiłek przysługuje niezależnie od wysokości
osiąganego dochodu. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje następującym
osobom: ...
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więcej
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Zasiłek dla opiekuna
ZASADY – KOMU PRZYSŁUGUJE Zasiłek dla opiekuna przysługuje tylko
i wyłącznie osobom, które pobierały świadczenie pielęgnacyjne i
utraciły do niego prawo z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z
wygaśnięciem z mocy prawa decyzji administracyjnej ustalającej prawo
do świadczenia pielęgnacyjnego. Przesłanką uzasadniającą przyznanie
zasiłku dla opiekuna jest spełnienie warunków jakie uprawniały do
przyznania świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie przepisów
ustawy o...
więcej
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Specjalny zasiłek opiekuńczy
ZASADY- KOMU PRZYSŁUGUJE Specjalny zasiłek opiekuńczy jest
świadczeniem, przeznaczonym dla osób, na których zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i
opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli nie podejmują lub
rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z
koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się
orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem
o niepełnosprawności...
więcej
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Świadczenie pielęgnacyjne
ZASADY – KOMU PRZYSŁUGUJE Świadczenie pielęgnacyjne jest
świadczeniem, o które ubiegać może się matka, ojciec, opiekun
faktyczny dziecka, osoba będąca rodziną zastępczą spokrewnioną w
rozumieniu ustawy o wspi
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