Druki
Pomoc społeczna
Zaswiadczenie o wynagrodzeniu
Wniosek o przyznanie pomocy z klauzulą
Informacja do zasiłku stałego o zbiegu uprawnień do
innych świadczeń
Numer konta
Art 4, art 11, art 12, art 106, art 107
Oświadczenie o powierzchni gospodarstwa

rolnego

w

hektarach przeliczeniowych
Oświadczenie o uzyskaniu dochodu o którym mowa w art.8
ust 11(1) i art 12(2) ustawy o pomocy społecznej
Oświadczenie o zobowiązaniu do opłacania składki na
ubezpieczenie społeczne rolników
Oświadczenie o 41kpa
Oświadczenie o kontynuowaniu nauki w szkole podstawowej,
ponadgimnazjalnej
Oświadczenie o miejscu stałego pobytu
Oświadczenie o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub
poszukujących pracy
Oświadczenie
OŚWIADCZENIE O WYNAGRODZENIU

Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów
I. Zasiłek rodzinny
II. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się
dziecka (tzw. becikowe)
III. Zasiłek pielęgnacyjny
IV. Specjalny zasiłek opiekuńczy

V. Świadczenie pielęgnacyjne
VI. Świadczenie rodzicielskie
VII. Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o
wysokości przychodu oraz o wysokości i formie opłacanego
podatku dochodowego w roku kalendarzowym poprzedzającym
okres, na który ustalane jest odpowiednio prawo do
świadczeń
rodzinnych,
świadczeń
z
funduszu
alimentacyjnego lub świadczenia wychowawczego, dotyczące
osoby rozliczającej się na podstawie przepisów o
zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
VIII. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA
IX. Zaswiadczenie potwierdzajace pozostawanie kobiety
pod opieka medyczna nie później niż od 10. tygodnia
ciazy do porodu, uprawniająca do dodatku z tytulu
urodzenia dziecka

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego
na okres 2019/2021 obowiązujący od 1 sierpnia 2019 r.
WNIOSEK (kliknij aby pobrać)
Załącznik do wniosku o ustalenie
wychowawczego

prawa

do

świadczenia

na okres 2019/2021 obowiązujący od 1 sierpnia 2019 r.
ZAŁĄCZNIK (kliknij aby pobrać)

Karta Dużej Rodziny
Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie
duplikatu Karty Dużej Rodziny
Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej – ZKDR-03

Informacja o osobach mogących wyświetlać Kartę w formie
elektronicznej – ZKDR-04
Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w
szkole lub szkole wyższej – ZKDR-01

Jednorazowe świadczenie (Za życiem)
Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka,
u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne
upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą
życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju
dziecka lub w czasie porodu – Program &#34;Za
Życiem&#34;
Zaświadczenie potwierdzające pozostawanie kobiety pod
opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do
porodu, uprawniającą do dodatku z tytułu urodzenia
dziecka

Świadczenie Dobry start
Wniosek o świadczenie „Dobry start”

