
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 

ŚWIADCZENIA RODZINNE / FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 

UL. MŁYŃSKA 6, 87-305 ZBICZNO 

tel. 56-49-393-19 / tel. kom.730-232-111 

     I N F O R M A C J A                    
Wszelkie zmiany o dochodach, liczbie członków rodziny, wyjazdu członka rodziny poza granice Polski 

lub zaprzestanie kontynuowania nauki przez dziecko w trakcie okresu zasiłkowego trzeba niezwłocznie 

zgłosić! 

     UTRATA DOCHODU                            
utrata dochodu - oznacza to utratę dochodu spowodowaną:                     

a) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego - należy przedstawić zaświadczenie od pracodawcy                        

o udzielonym urlopie wychowawczym i PIT- 11 za 2021 r.,                                    

b) utratą prawa  do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, należy przedstawić decyzję z Powiatowego Urzędu 

Pracy  lub zgłosić w GOPS Zbiczno,                                                   

c) utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej - należy przedstawić świadectwo pracy i  PIT- 11 za 2021 r.,                 

d) utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia 

kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia 

uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31.01.2019 r., o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym               

- należy przedstawić decyzję  organu emerytalno – rentowego i PIT Z ZUS/KRUS za 2021 r.,                              

e) wykreśleniem z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania                                    

w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r., o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 

ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - fakt ten należy zgłosić do GOPS 

Zbiczno,                                        

f) utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących               

po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej - należy przedstawić zaświadczenie lub decyzję                               

z ZUS/KRUS i PIT 11- za 2021 r.,                       

g) utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń 

lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze 

śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych - należy przedstawić akt zgonu osoby zobowiązanej 

do płacenia alimentów,                                                      

h) utratą świadczenia rodzicielskiego - po utracie w/wym. świadczenia proszę zgłosić się do tut. Ośrodka,                  

i) utratą zasiłku macierzyńskiego o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników - należy 

przedstawić decyzję z KRUS,                         

j) utrata stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo                    

o szkolnictwie wyższym i nauce, a także – zgodnie z przepisem przejściowym: art. 336 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 

2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce utratą dotychczasowego 

stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym - należy przedstawić decyzję z uczelni         

oraz                                                                                                

- obniżeniem wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżeniem dochodu                           

z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych z powodu 

przeciwdziałania COVID-19 (na podstawie art. 15oa ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych) – należy przedstawić dokumenty potwierdzające 

obniżenie dochodu z powodu przeciwdziałania skutkom COVID-19.                         

Może to być zaświadczenie od pracodawcy o wysokości aktualnego wynagrodzenia po 

uwzględnieniu obniżki pensji,  oświadczenie wnioskodawcy i inne dokumenty pozwalające 

ustalić wysokość obniżenia dochodu oraz że obniżenie dochodu nastąpiło z powodu COVID-19. 

                                            
- utratą dodatku solidarnościowego przyznanego na podstawie ustawy o dodatku solidarnościowy przyznawanym 

w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 - należy przedstawić dokument potwierdzający 

utratę dodatku. 
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UZYSKANIE DOCHODU: 

uzyskanie dochodu - oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane:                                                  

a) zakończeniem urlopu wychowawczego -  należy przedstawić zaświadczenie od pracodawcy o zakończonym  

urlopie wychowawczym,                         

b) uzyskaniem prawa do zasiłku, stypendium dla bezrobotnych  - należy przedstawić decyzję z Powiatowego 

Urzędu Pracy  lub zgłosić w GOPS Zbiczno,                                      

c) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, (np. nowo podpisanej umowy o pracę, umowy zlecenie, 

umowy o dzieło, umowy na okres próbny itp.) - należy przedstawić umowę o pracę i zaświadczenie  o dochodzie 

uzyskanym za miesiąc następny po rozpoczęciu pracy,                                               

d) uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia 

kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia 

uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31.01.2019 r., o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym               

- należy przedstawić decyzję  z organu emerytalno – rentowego,                    

e) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie 

zawieszenia w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 

36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - fakt ten należy zgłosić do 

GOPS Zbiczno,                                                     

f) uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących 

po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej - należy przedstawić zaświadczenie lub decyzję  z ZUS/KRUS, 

g) uzyskanie świadczenia rodzicielskiego - fakt znany z urzędu,                                              

h) uzyskanie zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników - należy 

przedstawić decyzję z KRUS,                                                    

i) uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce, a także – zgodnie z art. 336 pkt 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy 

wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce uzyskaniem dotychczasowego stypendium 

doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, - 

należy przedstawić decyzję z  uczelni,          

oraz                                            

- uzyskaniem dodatku solidarnościowego przyznanego na podstawie ustawy o dodatku solidarnościowym 

przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19  należy przedstawić dokument 

potwierdzający uzyskanie dodatku. 

Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy 

zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, 

jeżeli członek rodziny lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego utracili dochód z tych tytułów 

i w okresie 3 miesięcy licząc od dnia utraty dochodu uzyskali dochód u tego samego pracodawcy lub 

zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęli pozarolniczą działalność gospodarczą. 

Oświadczam, że zapoznałam/em się i rozumiem powyższą informację oraz będę niezwłocznie 

informować tut. Ośrodek o wszelkich zmianach, które będą miały wpływ na prawo do świadczeń 

rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 

Art. 233 § 1 k.k. kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu 

prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności                    

od 6 miesięcy do lat 8. 

 

 

„Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” 
 

....................................................    …............................................................  

(data i podpis osoby składającej wniosek)              (podpis i pieczątka imienna osoby przyjmującej) 

http://administracjapremium.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2016.044.0000277,USTAWA-z-dnia-20-grudnia-1990-r-o-ubezpieczeniu-spoleczn

