1. Dokumenty do wniosku o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami na okres zasiłkowy od 01-11-2017 do 31-10-2018 roku.
1) udokumentować źródło oraz wysokość wszystkich dochodów za 2016 rok (PIT 11, PIT 37, świadectwo pracy, zaświadczenia o okresie zatrudnienia,
pobierania renty, zasiłku dla bezrobotnych z PUP, umowy o dzieło, umowy zlecenie itp.) - dot. pełnoletnich członków rodziny,
2) w przypadku uzyskania dochodu po roku 2016 spowodowanego zakończeniem urlopu wychowawczego, uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla
bezrobotnych, uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, rozpoczęciem pozarolniczej
działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o
swobodzie działalności gospodarczej, uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących
po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego, uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w
przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.
- Prawo o szkolnictwie wyższym należy udokumentować datę i kwotę uzyskanego dochodu netto (PRZYKŁAD: wnioskodawca podjął pracę od 15
lutego 2017 roku - do wniosku o zasiłek rodzinny należy przedłożyć dochód netto za miesiąc marzec 2017 roku)
3) w przypadku rozliczania się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym zaświadczenia z urzędu skarbowego o formie
opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku oraz o wysokości opłaconego podatku,
4) wyrok zasądzający alimenty (w przypadku ich ustalenia)
5) w przypadku nieotrzymywania alimentów w pełnej wysokości zaświadczenie od komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów w 2016
roku,
6) zaświadczenie szkolne lub oświadczenie potwierdzające kontynuację nauki przez dziecko w roku szkolnym 2017/2018 (dotyczy dzieci na które
pobierany będzie dodatek z tytułu dojazdu do szkoły lub zamieszkania w internacie, a także pełnoletnich dzieci oraz tych, które w trakcie okresu
zasiłkowego kończą 18-ty rok życia),
7) akt zupełny urodzenia dziecka w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany,
8) w przypadku ubiegania się o dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego zaświadczenie od pracodawcy o
udzieleniu urlopu wychowawczego oraz oświadczenie na specjalnym druku o odprowadzeniu składek na ubezpieczenie społeczne,
9) oświadczenie wnioskodawcy o wysokości uzyskiwanych w 2016 roku dochodów nieopodatkowanych wszystkich członków rodziny (druk w
załączeniu) – w szczególności alimentów, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzicielskiego, stypendiów, kwot otrzymanych na
podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 9 – tj. ulgi prorodzinnej otrzymanej z budżetu
państwa) i inne wymienione w pouczeniu,
10) w przypadku ubiegania się o dodatek z tytułu urodzenia się dziecka zaświadczenie od lekarza potwierdzające pozostawanie pod opieką od 10
tygodnia ciąży,
11) w przypadku ubiegania się o dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na pokrycie wydatków
związanych z zamieszkaniem - zaświadczenie albo oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania,
12) w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach
przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
13) inne dokumenty mające wpływ na ustalenie prawa do świadczeń.
UWAGA !!!
Wymagane dokumenty należy skserować oraz przedstawić oryginały pracownikowi podczas składania wniosku. Wniosek musi zawierać
numery pesel wszystkich członków rodziny oraz podpisy wraz z datami. W przypadku ubiegania się o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami na
obecny okres zasiłkowy trwający do 31-10-2017 roku należy złożyć oddzielnie wniosek wraz z dochodami nie za 2016 rok tylko za 2015 rok.
Niekompletne wnioski nie będą przyjmowane.

2.

Dokumenty do wniosku o świadczenie wychowawcze (program Rodzina 500+) na okres zasiłkowy od 01-10-2017 do 30-09-2018 roku
– dotyczy wniosku na pierwsze dziecko.

1) udokumentować źródło oraz wysokość wszystkich dochodów za 2016 rok (PIT 11, PIT 37, świadectwo pracy, zaświadczenia o okresie zatrudnienia,
pobierania renty, zasiłku dla bezrobotnych z PUP, umowy o dzieło, umowy zlecenie itp.) - dot. pełnoletnich członków rodziny,
2) w przypadku uzyskania dochodu po roku 2016 spowodowanego zakończeniem urlopu wychowawczego, uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla
bezrobotnych, uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, rozpoczęciem pozarolniczej
działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o
swobodzie działalności gospodarczej, uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących
po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego, uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w
przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.
- Prawo o szkolnictwie wyższym należy udokumentować datę i kwotę uzyskanego dochodu netto (PRZYKŁAD: wnioskodawca podjął pracę od 15
lutego 2017 roku - do wniosku o świadczenie wychowawcze należy przedłożyć dochód netto za miesiąc marzec 2017 roku)
3) w przypadku rozliczania się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym zaświadczenia z urzędu skarbowego o formie
opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku oraz o wysokości opłaconego podatku,
4) wyrok zasądzający alimenty (w przypadku ich ustalenia)
5) w przypadku nieotrzymywania alimentów w pełnej wysokości zaświadczenie od komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów w 2016
roku,
6) oświadczenie wnioskodawcy o wysokości uzyskiwanych w 2016 roku dochodów nieopodatkowanych wszystkich członków rodziny (druk w
załączeniu) – w szczególności alimentów, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzicielskiego, stypendiów, kwot otrzymanych na
podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 9 – tj. ulgi prorodzinnej otrzymanej z budżetu
państwa) i inne wymienione w pouczeniu,
7) akt zupełny urodzenia dziecka w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany,
8) w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach
przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
9) inne dokumenty mające wpływ na ustalenie prawa do świadczeń.
UWAGA!!!
Od 01-08-2017 roku zmianie ulegają przepisy prawa, w myśl których osoba samotnie wychowująca dziecko musi posiadać ustalone alimenty na
to dziecko aby otrzymać świadczenie wychowawcze. Wymagane dokumenty należy skserować oraz przedstawić oryginały pracownikowi
podczas składania wniosku. Wniosek musi zawierać numery pesel wszystkich członków rodziny oraz podpisy wraz z datami. W przypadku

ubiegania się o świadczenie wychowawcze na obecny okres zasiłkowy trwający do 30-09-2017 roku należy złożyć oddzielnie wniosek wraz z
dochodami za 2015 roku a nie za 2016 rok . Niekompletne wnioski nie będą przyjmowane.

3. Dokumenty do wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy od 01-10-2017 do 30-09-2018 roku
1) udokumentować źródło oraz wysokość wszystkich dochodów za 2016 rok (PIT 11, PIT 37, świadectwo pracy, zaświadczenia o okresie zatrudnienia,
pobierania renty, zasiłku dla bezrobotnych z PUP, umowy o dzieło, umowy zlecenie itp.) - dot. pełnoletnich członków rodziny,,
2) w przypadku uzyskania dochodu po roku 2016 spowodowanego zakończeniem urlopu wychowawczego, uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla
bezrobotnych, uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, rozpoczęciem pozarolniczej
działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o
swobodzie działalności gospodarczej, uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących
po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego, uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w
przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.
- Prawo o szkolnictwie wyższym należy udokumentować datę i kwotę uzyskanego dochodu netto (PRZYKŁAD: wnioskodawca podjął pracę od 15
lutego 2017 roku - do wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego należy przedłożyć dochód netto za miesiąc marzec 2017 roku)
3) w przypadku rozliczania się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym zaświadczenia z urzędu skarbowego o formie
opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku oraz o wysokości opłaconego podatku,
4) wyrok zasądzający alimenty,
5) w przypadku nieotrzymywania alimentów w pełnej wysokości zaświadczenie od komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów w 2016
roku,
7) zaświadczenie od komornika o bezskuteczności egzekucji alimentów za dwa miesiące wstecz lub informacja z Sądu Okręgowego,
8) zaświadczenie szkolne lub oświadczenie potwierdzające kontynuację nauki przez dziecko w roku szkolnym 2017/2018 (dotyczy pełnoletnich dzieci
oraz tych, które w trakcie okresu świadczeniowego kończą 18-ty rok życia),
9) oświadczenie wnioskodawcy o wysokości uzyskiwanych w 2016 roku dochodów nieopodatkowanych wszystkich członków rodziny (druk w
załączeniu) – w szczególności alimentów, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzicielskiego, stypendiów, kwot otrzymanych na
podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 9 – tj. ulgi prorodzinnej otrzymanej z budżetu
państwa) i inne wymienione w pouczeniu,
10) w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach
przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
11) inne dokumenty mające wpływ na ustalenie prawa do świadczeń.
UWAGA!!!
Wymagane dokumenty należy skserować oraz przedstawić oryginały pracownikowi podczas składania wniosku. Wniosek musi zawierać
numery pesel wszystkich członków rodziny oraz podpisy wraz z datami. W przypadku ubiegania się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego
na obecny okres świadczeniowy trwający do 30-09-2017 roku należy złożyć oddzielnie wniosek wraz z dochodami za 2015 roku a nie za 2016
rok . Niekompletne wnioski nie będą przyjmowane.
4. Dokumenty do wniosku o specjalny zasiłek opiekuńczy od 01-11-2017 do 31-10-2018 roku.
1) udokumentować źródło oraz wysokość wszystkich dochodów za 2016 rok (PIT 11, PIT 37, świadectwo pracy, zaświadczenia o okresie zatrudnienia,
pobierania renty, zasiłku dla bezrobotnych z PUP, umowy o dzieło, umowy zlecenie itp.) - dot. pełnoletnich członków rodziny,
2) w przypadku uzyskania dochodu po roku 2016 spowodowanego zakończeniem urlopu wychowawczego, uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla
bezrobotnych, uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, rozpoczęciem pozarolniczej
działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o
swobodzie działalności gospodarczej, uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących
po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego, uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w
przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.
- Prawo o szkolnictwie wyższym należy udokumentować datę i kwotę uzyskanego dochodu netto (PRZYKŁAD: wnioskodawca podjął pracę od 15
lutego 2017 roku - do wniosku o zasiłek rodzinny należy przedłożyć dochód netto za miesiąc marzec 2017 roku)
3) w przypadku rozliczania się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym zaświadczenia z urzędu skarbowego o formie
opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku oraz o wysokości opłaconego podatku,
4) wyrok zasądzający alimenty (w przypadku ich ustalenia)
5) w przypadku nieotrzymywania alimentów w pełnej wysokości zaświadczenie od komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów w 2016
roku,
6) udokumentować pokrewieństwo pomiędzy osobą wymagającą opieki a osobą, która sprawuje opiekę,
7) zaświadczenie z ZUS o okresach składkowych i nieskładkowych na ubezpieczenie społeczne,
8) oświadczenie wnioskodawcy o wysokości uzyskiwanych w 2016 roku dochodów nieopodatkowanych wszystkich członków rodziny (druk w
załączeniu) – w szczególności alimentów, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzicielskiego, stypendiów, kwot otrzymanych na
podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 9 – tj. ulgi prorodzinnej otrzymanej z budżetu
państwa) i inne wymienione w pouczeniu,
9) w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach
przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
10) inne dokumenty mające wpływ na ustalenie prawa do świadczeń.
UWAGA!!!
Wymagane dokumenty należy skserować oraz przedstawić oryginały pracownikowi podczas składania wniosku. Wniosek musi zawierać
numery pesel wszystkich członków rodziny oraz podpisy wraz z datami. W przypadku ubiegania się o specjalny zasiłek opiekuńczy na obecny
okres świadczeniowy trwający do 31-10-2017 roku należy złożyć oddzielnie wniosek wraz z dochodami za 2015 roku a nie za 2016 rok.
Niekompletne wnioski nie będą przyjmowane.

