
WYKAZ DOKUMENTOW POTRZEBNYCH DO ZLOZENIA WNIOSKU O SWIADCZENIA 
RODZINNE NA OKRES ZASBLKOWY 2017/2018, WNIOSKU O SWIADCZENIA Z FUNDUSZU 

ALIMENTACYJNEGO NA OKRES SWIADCZENIOWY 2017/2018 ORAZ WNIOSKU 
O SWIADCZENBE WYCHOWAWCZE NA OKRES 2017/2018 

1. Dokument tozsamosci wnioskodawcy- do wgl^du. 
2. Gate rozliczenie za rok 2015 oraz 2016 (wraz z zai^cznikami dotycz^cymi ulgi podatkowej na dzieci oraz 

pitami zrodtowymi)- PIT-11, PIT-11 a, PIT-28, PIT-36, PIT-37, PIT-40, PIT-40a) lub oswiadczenie. 
3. Zaswiadczenie z Urz?du Skarbowego za rok 2016, dotycz^ce czlonkow rodziny roziiczaj^cych si? na 

podstawie przepisow o zryczaltowanym podatku dochodowym od niektorych przychodow osî ganych 
przez osoby fizyczne, zawieraĵ ce informacje odpowiednio o: 
• formie oplacanego podatku, 
• wysokosci przychodu, 
• stawce podatku, 
• wysokosci opiaconego podatku. 

4. Dokument swiadcz^cy o utracie lub uzyskaniu dochodu lub oswiadczenie: 
• o dochodzie netto za drugi miesi^c od uzyskania dochodu 
• umowaoprac? 
• umowa zlecenie 
• umowa od dzielo 
• swiadectwo pracy 

5. Zaswiadczenie o wysokosci otrzymanego stypendium za 2016 rok lub oswiadczenie. 
6. W przypadku posiadania gospodarstwa rolnego nakaz platniczy za 2016 rok lub zaswiadczenie 

z organu gminy o wysokosci gospodarstwa rolnego w ha fizycznych i przeliczeniowych za 2016 rok. 
7. Przekazy lub przelewy pieni^zne dokumentuĵ ce wysokosc alimentow, jezeli czionkowie rodziny ŝ  

zobowi^ani wyrokiem lub ugod^ ŝ dow^ do ich placenia na rzecz osoby spoza rodziny (za rok 2016). 
8. W przypadku ubiegania si? o dodatek z tytulu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 

wychowawczego - oswiadczenie o okresie zatrudnienia oraz o okresie udzielonego urlopu wychowawczego. 
9. Zaswiadczenie lekarskie (becikowe). 
10. Zaswiadczenie lekarskie (ustawa za zyciem 4000 zi). 
11. Oswiadczenie o ucz^szczaniu dziecka lub osoby ucz^cej si? do szkofy lub szkoly wyzszej. 
12. Orzeczenie o niepehiosprawnosci dziecka. 
13. Ugoda/wyrok w sprawie alimentow. 
14. Wyrok orzekaĵ cy separacj?. 
15. Wyrok orzekaĵ cy rozwod. 

16. Oswiadczenie lub zaswiadczenie organu prowadz^cego post?powanie egzekucyjne o bezskutecznosci 
egzekucji zawieraĵ ce informacj? o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskutecznosci oraz o dzialaniach 
podejmowanych w celu wyegzekwowania zas^dzonych alimentow. (Wniosek o ustalenie prawa do 
swiadczen z funduszu alimentacyjnego) 

17. Oswiadczenie lub zaswiadczenie od komomika ŝ dowego o wysokosci wyegzekwowanych alimentow 
(przekazanych wierzycielowi) w roku 2016. 

18. Informacja wlasciwego ŝ du lub wlasciwej instytucji o podj?ciu przez osob? uprawnion^ czynnosci 
zwiqzanych z wykonaniem tytuiu wykonawczego za granic^ albo o niepodj?ciu tych czynnosci, 
w szczegolnosci w zwiqzku z: brakiem podstawy prawnej do ich podj?cia lub brakiem mozliwosci 
wskazania przez osob? uprawnion^ miejsca zamieszkania dhiznika alimentacyjnego za granic^ 
(oraz informacj? o wysokosci przekazanych wierzycielowi alimentow w roku 2016). 

19. Pracownik oddelegowany -aktualny Druk A l . 
20. Zaswiadczenie od pracodawcy lub oswiadczenie o zatrudnieniu w Polsce oraz za granic^. 
21. Zaswiadczenie z KRUS. 
22. Oswiadczenie o wykonywaniu pracy za granic^ - informacja dla ROPS 
23. Dokument potwierdzaj^cy dochod z roku bazowego 2016 

(Beschaid, Lohnsteuerkarte-Niemcy, Jaaropgaaf-Holandia) 
24. Rozliczenie miesi?czne dochodu z miesi^ca poprzedzaĵ cego ztozenie wniosku. 


