Aby otrzymać świadczenia
> wychowawcze 500+
> zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego
> specjalny zasiłek opiekuńczy
> z funduszu alimentacyjnego
do wniosku należy dołączyć odpowiednie, zależnie od indywidualnej sytuacji
rodziny wnioskodawcy dokumenty, w tym oświadczenia niezbędne do
ustalenia prawa do danej formy wsparcia
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PIT -11 za 2016 r, świadectwo pracy, umowę zlecenie lub o dzieło, w sytuacji gdy w
dniu składania wniosku dochód nie jest osiągany lub część tego dochodu nie jest
osiągana;
Zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego, dotyczące członków rodziny
rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od
niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informację o:
a) formie opłaconego podatku,
b) wysokości przychodów,
c) stawce podatku,
d) wysokości opłaconego podatku
w roku kalendarzowym poprzedzający okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczeń.
umowę o pracę, umowę zlecenie lub o dzieło, PIT-11 za 2016r., w sytuacji gdy
zatrudnienie lub podjęcie innej pracy zarobkowej nastąpiło w tym roku ( tj .2016);
zaświadczenie od obecnego pracodawcy o dochodzie uzyskanym za drugi miesiąc
zatrudnienia lub podjęcie innej pracy zarobkowej w 2017r. (tj. przychód pomniejszony
o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych,
składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz
składki na ubezpieczenie zdrowotne);
nakaz płatniczy lub oświadczenie o stanie gospodarstwa rolnego w 2016r;
umowę dzierżawy - w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w
posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej
stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania
gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w
przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z
Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej;
oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły ponadgimnazjalnej;
w przypadku ubiegania się o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad
dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, zaświadczenie pracodawcy
albo oświadczenie o terminie i okresie na jaki został udzielony urlop wychowawczy
oraz o okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa
do urlopu wychowawczego;
odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację i/lub
zasądzającego alimenty na rzecz dziecka;
odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób
w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody
sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem,
zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną;
przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów,
jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą
zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;
w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w
wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie
zawartej przed mediatorem:
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- zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub
częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości
wyegzekwowanych alimentów, lub
- informację właściwego sądu lub właściwej instytucji 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, jeżeli dłużnik zamieszkuje
za granicą,
odpis skrócony aktu zgonu, w przypadku gdy jedno z rodziców nie żyje;
odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany;
odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia
alimentacyjne;
odpis prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do
ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka;
odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub
zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym
postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
kartę pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt
rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy
udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa wart. 127 lub art. 186 ust. 1
pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U.poz.1650, z późn. zm.),
lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony
uzupełniającej;
kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy, w przypadku
cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy";
inne dokumenty potwierdzające sytuację rodzinną i dochodową.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze oraz świadczenie
z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do
dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata tych świadczeń
przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października
tego roku. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze oraz
świadczenie z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres złoży wniosek wraz z
dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października danego roku,
ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata tych świadczeń przysługującego za miesiąc
październik następuje do dnia 30 listopada tego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres
zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa
do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad
następuje do dnia 30 listopada. Gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na
nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1
października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz
wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

Osoby korzystające ze świadczeń wypłacanych przez MOPS prosimy o
zakładanie rachunków bankowych. Świadczenia te, są wolne od egzekucji
komorniczej.
Wskazane jest składanie wniosków z kompletem dokumentów.

