Jednorazowa zapomoga z tytułu
urodzenia się dziecka - załącznik
Wymagane dokumenty
jeżeli oddałeś/aś gospodarstwo rolne w dzierżawę
• 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;
• umowę o wniesieniu wkładów gruntowych – w przypadku wniesienia gospodarstwa
rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;
jeżeli masz zasądzone alimenty
• odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz
osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego
treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed
mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego
przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
• 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:
1. zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub
częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości
wyegzekwowanych alimentów, lub
2. 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,
jeżeli jesteś zobowiązany do płacenia alimentów
• odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz
osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego
treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed
mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego
przez sąd, 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, ugodą
zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub
zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
jeżeli twoja sytuacja dochodowa uległa zmianie (od roku kalendarzowego
poprzedzającego okres, na który ustalane jest prawo do becikowego)
• dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu,
• odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub
zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym
postępowaniu sądowym w sprawie przysposobienia dziecka;
• odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo
odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka w przypadku
osoby samotnie wychowującej dziecko;
• inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do
becikowego.
Cudzoziemiec mieszkający w Polsce to:
•

obywatel innego państwa Unii Europejskiej (UE),

•

obywatel państwa spoza UE, ale Twoje państwo podpisało z Polską umowę o
zabezpieczeniu społecznym, w której przewidziano prawo do świadczeń
rodzinnych w Polsce. Sprawdź, które państwa spoza UE mają umowę z
Polską o zabezpieczeniu społecznym,

•

mający zezwolenie na pobyt stały,

•

mający zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE,

•

mający zezwolenie na pobyt czasowy w związku z pracą w zawodzie, który
wymaga wysokich kwalifikacji,

•

mający zezwolenie na pobyt czasowy - ponieważ inne państwo UE udzieliło Ci
zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE - oraz zamierzasz w
Polsce: pracować, prowadzić działalność gospodarczą, podjąć lub
kontynuować studia lub szkolenie zawodowe. Taka osoba może wykazać
również inne okoliczności, które uzasadnią zamieszkiwanie w Polsce,

•

mający statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,

•

mający kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy". Ten punkt nie
dotyczy osoby, która jest obywatelem państwa spoza UE, ale ma zezwolenie
na pracę w państwie UE na okres do 6 miesięcy albo jest przyjęta w celu
podjęcia studiów albo ma prawo do pracy na podstawie wizy.

•

posiadający zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii
Europejskiej

