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Skąd mam wiedzieć, czy powinienem(-nnam) złożyć wniosek o kontrolę 
formalną? 

☐ Czy zapoznał(a) się Pan(i) z poniższymi przykładami? 

☐ Czy omówił(a) Pan(i) swoje obawy z pracownikiem Biura ds. Pomocy Tymczasowej (TA)? 

Jeżeli odpowiedź na oba powyższe pytania brzmi „tak” i nadal ma Pan(i) pytania dotyczące płatności 
pośredniej lub płatności z tytułu skumulowanej nadwyżki świadczenia, należy złożyć wniosek o 
przeprowadzenie kontroli formalnej. 

Przykłady 

Płatności pośrednie 

Przykład 1: Joey Johnson ma w ramach swojej sprawy TA jedno dziecko poniżej 21. roku życia. Joey ma 
nakaz alimentacyjny płatny za pośrednictwem Biura ds. Windykacji Alimentów (Support Collection Unit, SCU), 
który zobowiązuje rodzica niesprawującego opieki nad dzieckiem do płacenia bieżącego świadczenia 
alimentacyjnego w wysokości 250 USD miesięcznie. Rodzic niesprawujący opieki nad dzieckiem zapłacił 
pełną kwotę 250 USD za miesiąc. Gospodarstwo domowe Joey jest uprawnione do otrzymania płatności 
pośredniej w wysokości 100 USD. 

Przykład 2: Rodzic niesprawujący opieki nad dzieckiem Joey Johnson (zob. przykład 1) ma trudności 
finansowe i płaci tylko 75 USD świadczenia alimentacyjnego za dany miesiąc. Ponieważ płatność 
pośrednia nie może być wyższa od miesięcznej kwoty otrzymywanego bieżącego świadczenia 
alimentacyjnego, gospodarstwo domowe Joey jest uprawnione do otrzymania płatności pośredniej w 
wysokości 75 USD. 

Przykład 3: Rodzic niesprawujący opieki nad dzieckiem Joey Johnson (zob. przykład 1) nadal ma problemy 
finansowe i w związku z tym nie płaci żadnego (0 USD) świadczenia alimentacyjnego za dany miesiąc. 
Ponieważ w danym miesiącu nie otrzymano świadczenia alimentacyjnego, gospodarstwo domowe Joey nie 
jest uprawnione do otrzymania płatności pośredniej. 

Przykład 4: Corey Davis ma w ramach swojej sprawy TA dwoje dzieci w wieku poniżej 21 lat. Dzieci mają tego 
samego rodzica, który nie sprawuje nad nimi opieki. Corey ma nakaz alimentacyjny płatny za pośrednictwem 
Biura ds. Windykacji Alimentów (Support Collection Unit, SCU), który zobowiązuje rodzica niesprawującego 
opieki nad dzieckiem do płacenia bieżącego świadczenia alimentacyjnego w wysokości 300 USD miesięcznie. 
Rodzic niesprawujący opieki nad dzieckiem zapłacił pełną kwotę 300 USD za miesiąc. Gospodarstwo domowe 
Corey jest uprawnione do otrzymania płatności pośredniej w wysokości 200 USD. 

Przykład 5: Mary Martin ma w ramach swojej sprawy TA dwoje dzieci w wieku poniżej 21 lat. Dzieci mają 
różnych rodziców, którzy nie sprawują nad nimi opieki. Istnieją dwa nakazy alimentacyjne płatne za 
pośrednictwem Biura ds. Windykacji Alimentów oraz na dwa konta alimentacyjne. Na koncie pierwszego 
dziecka w danym miesiącu zbierana jest kwota 100 USD. Na koncie drugiego dziecka w miesiącu 
gromadzona jest kwota 25 USD. Gospodarstwo domowe Laury jest uprawnione do otrzymania płatności 
pośredniej w wysokości 125 USD. 

Przykład 6: Samir Sabri ma w ramach swojej sprawy TA dwoje dzieci w wieku poniżej 21 lat. Dzieci mają 
różnych rodziców, którzy nie sprawują nad nimi opieki. Istnieją dwa nakazy alimentacyjne płatne za 
pośrednictwem Biura ds. Windykacji Alimentów oraz na dwa konta alimentacyjne. Na koncie pierwszego 
dziecka w danym miesiącu gromadzona jest kwota 300 USD. Na koncie drugiego dziecka w miesiącu 
gromadzone jest 0 USD. Gospodarstwo domowe Samiry jest uprawnione do otrzymania płatności pośredniej 
w wysokości 200 USD. 

Przykład 7: Dylan Smith ma w ramach swojej sprawy TA dwoje dzieci w wieku poniżej 21 lat. Dzieci mają 
różnych rodziców, którzy nie sprawują nad nimi opieki. Istnieją dwa nakazy alimentacyjne płatne za 
pośrednictwem Biura ds. Windykacji Alimentów oraz na dwa konta alimentacyjne. Na koncie pierwszego 
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dziecka w miesiącu gromadzona jest kwota 150 USD. Na koncie drugiego dziecka w miesiącu gromadzona 
jest kwota 100 USD. Gospodarstwo domowe Dylana jest uprawnione do otrzymania płatności pośredniej 
w wysokości 200 USD. 

Przykład 8: Laura Sato ma w ramach swojej sprawy TA dwoje dzieci w wieku poniżej 21 lat. Dzieci mają 
różnych rodziców, którzy nie sprawują nad nimi opieki. Istnieje jeden nakaz alimentacyjny płatny za 
pośrednictwem Biura ds. Windykacji Alimentów oraz na jedno konto alimentacyjne. Rodzic niesprawujący 
opieki nad dzieckiem jest zobowiązany do płacenia bieżącego świadczenia alimentacyjnego w wysokości 400 
USD miesięcznie i zapłacił pełną kwotę 400 USD za dany miesiąc. Gospodarstwo domowe Laury jest 
uprawnione do otrzymania płatności pośredniej w wysokości 200 USD. 

Płatności z tytułu skumulowanej nadwyżki świadczenia 

Przykład 1: Gospodarstwo domowe Dakoty Taylor nie kwalifikuje się już do pomocy tymczasowej. Łączna 
kwota niezwróconej pomocy za wszystkie okresy, w których gospodarstwo domowe otrzymywało pomoc 
tymczasową, wynosi 7200 USD. Dakota otrzyma płatność nadwyżki środków tylko w przypadku, gdy kwota 
przyznanego świadczenia (lub za pomocą innych metod zwrotu, takich jak kompensata loteryjna lub 
odzyskanie zastawu) będzie wyższa niż 7200 USD. Ponieważ łączna kwota przyznanych środków 
pomocowych wynosi 7500 USD, gospodarstwo domowe Dakoty ma prawo do otrzymania płatności z tytułu 
skumulowanej nadwyżki świadczenia w wysokości 300 USD. 

Przykład 2: Gospodarstwo domowe Kaia Greena nie kwalifikuje się już do pomocy tymczasowej. Łączna 
kwota niezwróconej pomocy za wszystkie okresy, w których gospodarstwo domowe otrzymywało pomoc 
tymczasową, wynosi 10 200 USD. Z tej kwoty 9000 USD zostało wypłacone osobie wynajmującej 
mieszkanie Kaiowi, a 1200 USD bezpośrednio gospodarstwu domowemu Kaia. Łączna kwota przyznanych 
środków pomocowych wynosi 9500 USD. Gospodarstwo domowe Kaia nie jest uprawnione do żadnej 
płatności z tytułu skumulowanej nadwyżki świadczenia. 

Terminy kontroli formalnej 

Przykład 1: Parker Bogart wnioskuje o przeprowadzenie kontroli formalnej w dniu 23 października 2020 r., 
ponieważ uważa, że płatność pośrednia dokonana we wrześniu 2019 r. była zbyt niska. Parker 
kwalifikuje się do przeprowadzenia kontroli formalnej, ponieważ przedmiotowa płatność została dokonana 
przed 23 października 2020 r. i w dniu 1 stycznia 2019 r. lub później. 

Przykład 2: Cameron Bacall wnioskuje o przeprowadzenie kontroli formalnej w dniu 12 czerwca 2020 r., 
ponieważ nie dokonano płatności pośredniej za maj 2020 r. Płatność ta nie jest jeszcze dostępna na 
należącej do Cameron karcie Elektronicznego Przesyłania Świadczeń (EBT) (znanej również jako Common 
Benefits Identification Card). Musi ona jednak zostać zaksięgowana na karcie EBT do 20 czerwca 2020 r. 
Wynika to z faktu, że płatności pośrednie muszą zostać wydane do 20. dnia kalendarzowego każdego 
miesiąca. Cameron może zwrócić się o kontrolę formalną, jeśli płatność pośrednia nie zostanie 
zaksięgowana na karcie EBT do 21 czerwca, ale prawdopodobnie uzyska szybszą odpowiedź, kontaktując 
się z pracownikiem ds. pomocy tymczasowej. 

Przykład 3: Logan Lee wnioskuje o przeprowadzenie kontroli formalnej w dniu 27 grudnia 2020 r., ponieważ 
uważa, że wydział zatrzymał więcej środków, niż te, które Logan otrzymał w ramach pomocy tymczasowej. 
Ostatnia wpłata na rachunku alimentacyjnym dla dziecka Logana wpłynęła w lutym 2020 roku. Logan 
kwalifikuje się do przeprowadzenia kontroli formalnej dotyczącej płatności z tytułu skumulowanej 
nadwyżki świadczenia, ponieważ płatność świadczenia alimentacyjnego dla dziecka została dokonana 
przed 27 grudnia 2020 r. i w dniu 1 stycznia 2019 r. lub później. 

Przykład 4: Tracy Tyson wnioskuje o przeprowadzenie kontroli formalnej w dniu 31 stycznia 2020 r., ponieważ 
uważa, że wydział zatrzymał więcej środków, niż te, które Tracy otrzymała w ramach pomocy tymczasowej. 
Ostatnia płatność na rachunku alimentacyjnym dla dziecka Tracy wpłynęła w październiku 2018 r. Tracy nie 
kwalifikuje się do przeprowadzenia kontroli formalnej dotyczącej płatności z tytułu skumulowanej 
nadwyżki świadczenia, ponieważ płatność świadczenia alimentacyjnego dla dziecka nie została dokonana w 
dniu 1 stycznia 2019 r. lub później, a przed 31 stycznia 2020 r. 
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