Zasiłek rodzinny – załącznik
Wymagane dokumenty
Jeżeli masz zasądzone alimenty
•

odpis 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: - zaświadczenie organu prowadzącego
postępowanie egzekucyjne (komornik) 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 (zaświadczenie takie otrzymasz w Sądzie Okręgowym)

Jeżeli jesteś zobowiązany do płacenia alimentów
•

odpis 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 twoja sytuacja dochodowa uległa zmianie (od roku kalendarzowego
poprzedzającego okres, na który ustalane jest prawo do zasiłku rodzinnego wraz z
dodatkami), dołącz dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość
utraconego dochodu

Przykład: Pani Lidia we wrześniu 2019 r. straciła pracę i podjęła nowe zatrudnienie,
które trwa do dnia złożenia wniosku. Musi złożyć dokument określający datę utraty
pracy i wysokość dochodu netto utraconego w okresie zatrudnienia oraz dokument
potwierdzający uzyskanie nowego zatrudnienia od września i wysokość dochodu
netto uzyskanego za październik 2019.
•

dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny
oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany - w przypadku
uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który
ustalane jest prawo do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami,
Przykład: Pan Andrzej w lipcu 2018 roku podjął dodatkową pracę. Musi złożyć
dokument potwierdzający wysokość dochodu netto osiągniętego w roku 2018
oraz informację o liczbie miesięcy w których go uzyskiwał.

•

dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny
za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym
okres, na który ustalane jest prawo do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami;
Przykład
Pani Monika podjęła pracę 1 marca 2019 roku, która trwa do dnia złożenia
wniosku. Musi złożyć dokument potwierdzający okres zatrudnienia oraz
wysokość dochodu netto za kwiecień 2019

Uwaga! Wniosek o zasiłek rodzinny na okres trwający od 1.11.2019 r. do 31.10.2020
r. zostanie rozpatrzony na podstawie dochodu za rok 2018 z uwzględnieniem utraty i
uzyskania dochodu, które nastąpiły w roku 2018 lub po tym roku.

Jeśli mieszkasz poza Polską, w kraju UE - dowiedz się, czy kraj, w którym mieszkasz
również przyznaje zasiłek rodzinny wraz z dodatkami.

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 zasiłku
rodzinnego wraz z dodatkami 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

Jeżeli mieszkasz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w
którym otrzymujesz świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji
systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o
zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej i spełniasz wszystkie ustawowe
warunki, od których uzależnione jest przyznanie prawa do świadczeń.

