
DOKUMENTY NIEZBĘDNE
do złożenia wniosku i ustalenia dochodu rodziny w przypadku ubiegania się

o zasiłek rodzinny z dodatkami na okres zasiłkowy 2018/2019

1. Osoby,  które  uzyskały  dochód  w  2017  r.  (np.  podjęcie  zatrudnienia)  –  aktualne  zaświadczenie  z  zakładu  pracy

potwierdzające okres zatrudnienia i rodzaj zawartej umowy.

2. Osoby, które uzyskały dochód po 2017 roku (np. podjęcie zatrudnienia) - zaświadczenie określające wysokość dochodu

osiągniętego za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu –    wg wzoru druku – załącznik

nr1, który jest do pobrania w MOPS Ruda Śląska pokój nr 5  lub na stronie internetowej Ośrodka (www.mops.rsl.pl).

3. Osoby, które utraciły zatrudnienie na podstawie umowy o pracę – kserokopia świadectwa pracy (oryginał do wglądu).

4. Osoby,  które  utraciły  zatrudnienie  na  podstawie  umowy  zlecenia  lub  umowy  o  dzieło  –  zaświadczenie  o  okresie

zatrudnienia i formie umowy.

5. Kserokopie wszystkich dokumentów PIT (od płatników składek np. PIT-11, PIT-B, PIT – 8C,  PIT-40, PIT-11A, PIT-28 itp.)

za 2017 rok wszystkich pełnoletnich członków rodziny,  w przypadku, gdy w rodzinie miała miejsce utrata dochodu

(oryginały do wglądu).

6. Kserokopia prawomocnego wyroku rozwodowego, o separację, o ustalenie ojcostwa (oryginał do wglądu).

7. Kserokopia wyroku alimentacyjnego / ugody alimentacyjnej (oryginał do wglądu).

8. Oświadczenie wnioskodawcy o  uczęszczaniu przez pełnoletnie dziecko/ dzieci do szkoły. 

9. Zaświadczenie  komornika  lub  organu  prowadzącego  postępowanie  egzekucyjne  o  całkowitej  lub  częściowej

bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów w 2017 roku, jak również 

o terminie wszczęcia postępowania egzekucyjnego (w przypadku, gdy egzekucja została wszczęta po 2016 roku). 

10. Informacja właściwego sądu lub właściwej instytucji o wysokości alimentów otrzymanych w 2017 roku oraz o podjęciu

przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych

czynności

w szczególności w związku z:

–brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub

–brakiem  możliwości  wskazania  przez  osobę  uprawnioną  miejsca  zamieszkania  dłużnika  alimentacyjnego

za granicą.

11. Zaświadczenie z ZUS-u o okresie pobierania, rodzaju i wysokości świadczeń (np. zasiłek macierzyński, chorobowy, renta,

emerytura) otrzymanych przez pełnoletnich członków rodziny od 2017 roku do nadal.

12. Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o okresie pobierania, rodzaju i wysokości świadczeń (np. stypendium, zasiłek

dla bezrobotnych, dodatek aktywizacyjny) otrzymanych przez pełnoletnich członków rodziny od 2016 roku do nadal.

13. Akt zgonu małżonka lub rodzica dziecka.

14. Odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka

adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka.

15. Orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka.

16. Zaświadczenie  naczelnika  urzędu  skarbowego,  dotyczące  członków  rodziny  rozliczających  się  w  2017r.  na  podstawie

przepisów  o  zryczałtowanym  podatku  dochodowym  od  niektórych  przychodów  osiąganych  przez  osoby  fizyczne,

zawierające informacje odpowiednio o: 

        a) formie opłacanego podatku, 

        b) wysokości przychodu,

        c) stawce podatku, 

        d) wysokości opłaconego podatku

(dot. m.in. działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu lub karty podatkowej, dochodów z wynajmu lokalu itp).

W przypadku skomplikowanej sytuacji rodzinnej i zawodowej   

może nastąpić konieczność dostarczenia innych dokumentów, w tym oświadczeń, 

niezbędnych  do  ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.

http://www.mops.rsl.pl/

