
Informacja n/t dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku w sprawie ustalenia uprawnień do 

świadczeń rodzinnych W OKRESIE ZASIŁKOWYM 2015/2016  

 

> ważny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy (np. dowód osobisty, prawo jazdy,  książeczka 

ubezpieczeniowa)  

> skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, 

> skrócony akt zgonu rodzica dziecka, jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenie posiada status osoby samotnie 

wychowującej dziecko, 

> aktualny odpis zupełny aktu urodzenia dziecka w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany, 

> orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnoprawności dziecka lub dorosłej osoby ubiegającej się o zasiłek 

pielęgnacyjny, bądź dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji, 

> zaświadczenie ze szkoły lub oświadczenie potwierdzające kontynuowanie nauki przez dziecko w roku szkolnym 

2015/2016 

> zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie  o wysokości osiąganego dochodu za 2014r. przez małżonków 

lub rodziców dziecka i dorosłych członków rodziny (dzieci), 

> oświadczenie dorosłych członków rodziny o tym, iż nie składali zeznania podatkowego za rok 2014 w żadnym 

Urzędzie Skarbowym, ponieważ nie osiągali w 2014r. dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem 

dochodowym od osób fizycznych (dotyczy osób, które nie składały zeznania podatkowego za rok 2014)  

> oświadczenia o wysokości dochodu osiąganego za 2014r. przez członków rodziny rozliczających się na podstawie 

przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym dot. prowadzących działalność gospodarczą, 

> oświadczenia wszystkich dorosłych członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu za rok 2014, 

niepodlegającego opodatkowaniu i dokumenty potwierdzające wysokość tego dochodu (np. decyzje dot. stypendium), 

> zaświadczenia właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego 

wyrażonej w hektarach przeliczeniowych w roku 2014, 

> zaświadczenie właściwego organu lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2014r. 

wszystkich poszczególnych płatników składek  

> oświadczenie, iż żaden z członków rodziny nie podjął zatrudniania w krajach wchodzących w skład Unii Europejskiej, 

(poza Rzeczpospolitą Polską), Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii 

> wyrok zasądzający alimenty i przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, płaconych na 

rzecz osób spoza rodziny (jeżeli są zasądzone), 

> aktualny odpis wyroku sądu lub ugody zasądzających alimenty na dzieci (jeżeli są zasądzone), 

> zaświadczenie od komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości 

wyegzekwowanych alimentów za 2014r. na dzieci, w przypadku jeżeli osoba nie otrzymuje alimentów i komornik 

prowadzi egzekucję alimentacyjną, 

> zaświadczenie z sądu potwierdzające toczące się postępowanie w sprawie o przysposobienie dziecka w sytuacji, jeżeli 

o świadczenia ubiega się opiekun faktyczny dziecka, 

> dokument potwierdzający ustanowienia opiekuna prawnego, jeżeli o świadczenia ubiega się opiekun prawny dziecka, 

> dokument potwierdzający utratę dochodu za 2014r. (jeżeli nastąpiła) tj. świadectwo pracy lub zaświadczenie od 

pracodawcy o ustaniu zatrudnienia, umowy-zlecenia wskazujące okres świadczenia pracy, decyzje ZUS, Powiatowego 



Urzędu Pracy, wykreślenie działalności z ewidencji działalności gospodarczej itp., oraz wszystkie PIT-11, Pity36 lub 

PIT40 za rok 2014r.,  

> prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód lub separację (jeżeli jest orzeczona), 

> akt zgonu małżonka, jeżeli osoba ubiegająca się jest wdową lub wdowcem, 

> posiadany wyrok sądu oddalający powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego na dzieci w przypadku osób 

samotnie wychowujących dziecko, 

> dokument potwierdzający aktualną sytuację zawodową ( dotyczy osób, którym  począwszy od 31.12.2013r. sytuacja się 

nie zmieniła) tj. zaświadczenie od pracodawcy z informacją o okresie zatrudnienia oraz wszystkie Pity- 11, Pity- 36,  lub 

Pity- 40 za rok 2014. Zasada ta dotyczy również zarejestrowania w Powiatowym Urzędzie Pracy, posiadania uprawnień do 

świadczeń emerytalno-rentowych, prowadzenia i odwieszenia działalności gospodarczej itp. 

> dokument potwierdzający uzyskanie dochodu i wysokość uzyskanego dochodu ( jeżeli miała miejsca)   

( zasada ta dotyczy również zarejestrowania w Powiatowym Urzędzie Pracy, nabycie  uprawnień do świadczeń emerytalno-

rentowych, rozpoczęcie i odwieszenie działalności gospodarczej, zakończenie urlopu wychowawczego  itp.) tj.:  

- w przypadku osób, które podjęły zatrudnienie po 31.12.2013r. i kontynuują je do dnia złożenia wniosku, zaświadczenie od 

pracodawcy z informacją o okresie zatrudnienia oraz Pity -11, Pity-36  lub Pity-40 za 2014r.   

- w przypadku osób, które podjęły zatrudnienie po 31.12.2014r. i kontynuują je chwili obecnej, zaświadczenie od 

pracodawcy z informacją o okresie zatrudnienia i wysokości wynagrodzenia netto z miesiąca następującego po miesiącu, w 

którym dochód został osiągnięty oraz Pity -11, Pity-36  lub Pity-40 za 2014r.   

> decyzje ZUS o pobieranych świadczeniach emerytalno-rentowych, decyzje z Powiatowego Urzędu Pracy o 

zarejestrowaniu, jako osoba bezrobotna, 

> zaświadczenie pracodawcy  lub oświadczenie o okresie zatrudnienia i udzielenia urlopu wychowawczego, w przypadku 

osób ubiegających się o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie przebywania na urlopie 

wychowawczym, 

> zaświadczenie organu emerytalno-rentowego stwierdzające, że wnioskodawca jest zgłoszony do ubezpieczeń 

społecznych, w przypadku jak wyżej, lub oświadczenie wraz z kopią imiennego raportu miesięcznego osoby ubezpieczonej 

potwierdzające odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne 

> zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie dziecka, jeżeli osoba ubiega się o dodatek 

do zasiłku rodzinnego w związku z podjęciem nauki w szkole poza miejscem zamieszkania dziecka, 

> decyzje potwierdzające wysokość stypendiów na dzieci uzyskanych w roku 2014. 

Wymienione wyżej dokumenty są podstawowymi załącznikami do składanego wniosku. Organ właściwy 

może wnosić o przedstawienie innych niż wymienione wyżej dokumentów w sytuacji, kiedy w rodzinie 

niezbędne okaże się wyjaśnienie wątpliwości, bądź gdy okoliczności sprawy będą wymagały potwierdzenia 

innym dokumentem. 

  Osoby, które pobierają już świadczenia w tut. Ośrodku, są zwolnione z obowiązku przedstawiania (jeżeli nie   

uległy   zmianie)   dokumentów  potwierdzających  tożsamość   wnioskodawcy,   dzieci,   ( z wyjątkiem osób 

ubiegających się o dodatek z tytułu samotnego wychowywania w przypadku nieustalonego ojcostwa dziecka) 

wysokość zasądzonych świadczeń alimentacyjnych. 

 W/wym. dokumenty należy złożyć w oryginale, bądź kopii i przedstawić oryginał do wglądu w Dziale 

Świadczeń  pok. nr 6 w godz. od 7.00 do 15.00. Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w Dziale 

Świadczeń lub pod numerem telefonu (74) 865-43-00, wew. 306, 308. 309. 
 


