
Zasiłki rodzinne – nowy okres zasiłkowy:

Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Kaletach  –  Dział  Świadczeń
Rodzinnych, informuje że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń
rodzinnych  na  nowy  okres  zasiłkowy  2015/2016  rozpoczynający  się
dnia 1 listopada br. przyjmowane będą od dnia 1 września br. 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy
okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września
br.,  ustalenie  prawa  do  świadczeń  rodzinnych  oraz  wypłata  świadczeń
przysługujących za miesiąc listopad br. następuje do dnia 30 listopada br.
 
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy
okres  zasiłkowy  złoży  wniosek  wraz  z  dokumentami  w  okresie
od  1  października  do  30  listopada  br.,  ustalenie  prawa  do  świadczeń
rodzinnych  oraz  wypłata  świadczeń  przysługujących  za  miesiąc  listopad
następuje do dnia 31 grudnia br. 

W  okresie  zasiłkowym  2015/2016  tj.  od  01.11.2015  r.
do 31.10.2016 r. należy wykazać dochody za rok 2014 (rok bazowy).

Dochód: (Dotyczy wszystkich pełnoletnich członków rodziny)
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCE WYSOKOŚĆ DOCHODU

NALEŻY ZŁOŻYĆ DLA KAŻDEGO PEŁNOLETNIEGO CZŁONKA RODZINY
INDYWIDUALNIE

Do wniosku należy dołączyć:

 skrócony  odpis  aktu  urodzenia  dziecka,  na  które
wnioskodawca ubiega się o zasiłek rodzinny,

 zaświadczenie z Urzędu Skarbowego za 2014 r.,
  zaświadczenie  z  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych

o wysokości  składek na  ubezpieczenie  zdrowotne  za  2014
rok,

 dokumenty uwzględniające  zmiany  wysokości  dochodów
członków rodziny, tj. dochód utracony lub uzyskany:

a. Dochód  utracony (oznacza  utratę  dochodu  spowodowaną:  uzyskaniem prawa  do
urlopu wychowawczego, utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem umowy o dzieło, utratą
zasiłku  przedemerytalnego  lub  świadczenia  przedemerytalnego,  nauczycielskiego
świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty
socjalnej,  z  wyjątkiem rent  przyznanych rolnikom w związku z  przekazaniem lub



dzierżawą  gospodarstwa  rolnego,  wyrejestrowaniem  pozarolniczej  działalności
gospodarczej, utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku
macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
utratą  zasądzonych  świadczeń  alimentacyjnych  w  związku  ze  śmiercią  osoby
zobowiązanej do tych świadczeń) 

 dokument  określający  datę  utraty  dochodu  oraz  miesięczną  wysokość
utraconego  dochodu  (np.  świadectwo  pracy,  decyzja  o  wyrejestrowaniu
działalności  gospodarczej  oraz  PIT-11  lub  adekwatny  do  osiągniętych
dochodów za rok bazowy)

b. Uzyskanie  dochodu (oznacza  uzyskanie  dochodu  spowodowane:  zakończeniem
urlopu  wychowawczego,  uzyskaniem  prawa  do  zasiłku  dla  bezrobotnych  lub
stypendium,  uzyskaniem zatrudnienia  lub  innej  pracy  zarobkowej,  z  wyłączeniem
umowy  o  dzieło,  uzyskaniem  zasiłku  przedemerytalnego  lub  świadczenia
przedemerytalnego,  nauczycielskiego  świadczenia  kompensacyjnego,  a  także
emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych
rolnikom  w  związku  z  przekazaniem  lub  dzierżawą  gospodarstwa  rolnego,
rozpoczęciem  pozarolniczej  działalności  gospodarczej,  uzyskaniem  zasiłku
chorobowego,  świadczenia  rehabilitacyjnego  lub  zasiłku  macierzyńskiego,
przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej) 

 Uzyskanie  dochodu  w  roku  kalendarzowym  poprzedzającym  okres
zasiłkowy (tj. rok bazowy 2014 ): 

 dokument  określający wysokość  dochodu  uzyskanego  przez  członka
rodziny oraz liczbę miesięcy lub okres, w których dochód był osiągany
(np. umowa o pracę oraz PIT- 11, decyzja PUP przyznając zasiłek dla
bezrobotnych)

 Uzyskanie  dochodu  po  roku  kalendarzowym  poprzedzającym  okres
zasiłkowy ( po roku 2014): 

 dokument  określający wysokość  dochodu  uzyskanego  przez  członka
rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został
osiągnięty,  tj.  wynagrodzenie  netto  za  drugi przepracowany miesiąc,
(zaświadczenie pracodawcy – wzór do pobrania  w dziale  świadczeń
rodzinnych) 

Rozliczenie   podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
 zaświadczenia  urzędu  skarbowego albo  oświadczenia  pod  rygorem

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań członków rodziny
o dochodzie podlegającym opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27,
30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych  osiągniętym  w  roku  kalendarzowym  poprzedzającym  okres
zasiłkowy  (w  przypadku  małżeństw  oddzielne  zaświadczenia  oraz
oświadczenia).

 zaświadczenia  albo  oświadczenia      członków  rodziny  pod  rygorem
odpowiedzialności  karnej  za  składanie  fałszywych  zeznań  zawierające
informację  o  wysokości  składek  na  ubezpieczenie  zdrowotne  w  roku
kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.

 oświadczenia członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu
podatkiem  dochodowym  od  osób  fizycznych  osiągniętym  w  roku
kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.

b. Działalność gospodarcza (dotyczy osób, które taki dochód uzyskiwały): 



 oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o
zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych
przez  osoby  fizyczne  o  dochodzie  osiągniętym  w  roku  kalendarzowym
poprzedzającym okres zasiłkowy)

c. Gospodarstwo rolne (dotyczy osób, które taki dochód uzyskiwały) 
 zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o

wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych 
ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

Więcej informacji w biurze świadczeń rodzinnych – 
parter Urzędu Miasta lub pod nr telefonu 3527 656.


