ŚWIADCZENIA RODZINNE – WYMAGANE DOKUMENTY
Rodzaje dokumentów potrzebnych przy ubieganiu się o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami oraz pozostałe
świadczenia.
Osoby ubiegające się o zasiłek rodzinny od 1 maja 2004 roku składają wniosek o zasiłek rodzinny oraz
dodatków do zasiłku rodzinnego wraz z dokumentami dokumenty:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.

uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego toŜsamość osoby ubiegającej się o zasiłek
rodzinny;
skrócony odpis aktu urodzenia dziecka;
orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu
niepełnosprawności, w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne;
zaświadczenie szkoły w przypadku, gdy dziecko ukończyło 18 rok Ŝycia;
zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym
odpowiednio:
o zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez
członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, jeŜeli
dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na
zasadach ogólnych;
o oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w roku
kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, jeŜeli członkowie rodziny rozliczają
się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;
o zaświadczenia urzędu skarbowego o wysokości naleŜnego zryczałtowanego podatku
dochodowego za dany rok albo decyzję lub decyzje ustalające wysokość podatku
dochodowego w formie karty podatkowej,
o oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego innego dochodu w roku
kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy nie podlegającemu opodatkowaniu;
o zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyraŜonej
w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym
poprzedzającym okres zasiłkowy albo nakaz płatniczy za ten rok,
o przekazy lub przelewy pienięŜne dokumentujące wysokość alimentów, jeŜeli
członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia,
na rzecz osoby spoza rodziny,
o kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię
odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub
przelewy pienięŜne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów,
w przypadku uzyskania alimentów niŜszych niŜ zasądzone w wyroku lub ugodzie
sądowej oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności
egzekucji alimentów, a takŜe o wysokości wyegzekwowanych alimentów,
o zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt członka rodziny,
przebywającego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, w instytucji
zapewniającej całodobowe utrzymanie,
o dokument potwierdzający utratę dochodu oraz wysokość utraconego dochodu, jeŜeli
dochód rodziny uległ obniŜeniu na skutek utraty dochodu przez członka rodziny.
informację sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka,
w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie
tego dziecka;
kopię aktów zgonu rodziców lub kopię odpisu wyroku zasądzającego alimenty w przypadku
osoby uczącej się;
kopię karty pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej posiadającego status uchodźcy lub posiadającego zezwolenie na osiedlenie się
w Rzeczpospolitej Polskiej;
kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu
zgonu małŜonka lub rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;

Osoby ubiegające się o ustalenie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad
dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego do wniosku dołącza się:
1.
2.

zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz o okresie, na jaki urlop
wychowawczy został udzielony;
zaświadczenie o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w zatrudnieniu
bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego.

Osoby ubiegająca się o ustalenie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego, z tytułu
rozpoczęcia roku szkolnego, do wniosku o zasiłek rodzinny dołączają:

• zaświadczenie ze szkoły w przypadku nauki dziecka w szkole ponadgimnazjalnej.
Osoby ubiegające się o ustalenie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia
przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, do wniosku o zasiłek rodzinny
dołączają:

• dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie lub w innym
miejscu zapewniającym zamieszkanie, prowadzonym przez podmiot publiczny;

• zaświadczenie szkoły, w przypadku nauki dziecka w szkole ponadgimnazjalnej;
• oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu uczniowi oraz dokument potwierdzający
tymczasowe zameldowanie.
Osoby starające się o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego składają wniosek (wzór wniosku)
z następującymi załącznikami:

• orzeczenie o niepełnosprawności albo.
• orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania
niepełnosprawności albo .

• orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
• uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego toŜsamość osoby ubiegającej się o zasiłek
pielęgnacyjny.
Ubiegający się o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego składają wniosek (wzór wniosku)
oraz następujące załączniki:

• orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, o których mowa w art. 6b ust 3 pkt. 7
i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. Nr 123 poz. 776 z późn. zm.) albo o znacznym
stopniu niepełnosprawności dziecka;
• zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów
Osoba ubiegająca się o ustalenie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego
wychowywania dziecka składa wniosek o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do tego zasiłku.
Taki zasiłek jest przyznawany, w przypadku, gdy ojciec jest nieznany, albo, gdy jedno z rodziców nie
Ŝyje.
W przypadku, gdy członek rodziny utracił dochód uzyskiwany w roku kalendarzowym
poprzedzającym okres zasiłkowy, do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych,
powinien on dołączyć:
1.
2.

zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu uzyskanego w roku
kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym
złoŜenie wniosku.

Kopię dokumentów moŜe uwierzytelnić podmiot realizujący świadczenia rodzinne, notariusz lub
instytucja, która dokument wydała.
W przypadku zmiany liczby członków rodziny - urodzenie dziecka, usamodzielnienie dziecka,
rozwód, śmierć itd. - naleŜy fakt ten zgłosić organowi wypłacającemu zasiłek.
Zmiana ta wpływa na uprawnienia do świadczeń rodzinnych.

