
Wniosek do FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO  NA OKRES ZASILKOWY 2020-2021  

należy udokumentować załączając: 

 potwierdzenie zameldowania  na pobyt czasowy - kserokopia  
 aktu zgonu rodzica dziecka –kserokopia 
 zaświadczenie ze szkoły  
 zaświadczenie z właściwego urzędu o wysokości wypłaconego stypendium   w roku  2019- oryginał 
 orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecka- kserokopia 

RENTA ;  
 wysokości składki zdrowotnej 9 % za 2019r z ZUS  
 zaświadczenie z ZUS o rodzaju renty oraz okresie przyznania renty ( od – do)  
  ksero pit 40A/2019 

ALIMENTY : 
 wyrok sądu o rozwodzie lub separacji -kserokopia 
 odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty -  kserokopia 
 zaświadczenie od komornika stwierdzające całkowitą lub częściową bezskuteczność egzekucji alimentów za rok 2019- 

oryginał 

 ZAŚWIADCZENIE O BEZSKUTECZNOSCI EGZEKUCJI SWIADCZEŃ ALIMENTACYJNYCH ( KOMORNIK)- 
ORYGINAŁ – WAZNE W DANYM MIESIĄCU KIEDY SKŁADNY JEST WNIOSEK O FA (komornik) – 
oryginał 

GOSPODARTWO ROLNE  
 zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych w roku 2019 – oryginał 

DZIAŁALNOŚC GOSPODARCZA; 
 zaświadczenie  z urzędu skarbowego o wysokości  skali podatkowej  ( %)  za rok 2019 (dotyczy działalności prowadzonej na 

ryczałcie) – oryginał  
 decyzji ustalającej wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej za rok 2019-kserokopia 
 wpis do ewidencji z działalności gospodarczej- kserokopia (strona internetowa  www.ceidg.gov.pl) 

DOCHÓD UTRACONY; 
 PRACODAWCA-  świadectwo pracy, umowa o dzieło, umowa zlecenia, kserokopia PIT 11 za 2019r. od pracodawcy, 

zaświadczenie o wysokości składki zdrowotnej 9% za 2019 r. z  ZUS 
 PUP- indywidualna karta wypłat świadczeń za 2019/2020/2021 + zaświadczenie o okresie przyznania świadczeń + kserokopia PIT 

11 za 2019r. 
 ZUS (renta,  zasiłek chorobowy,  świadczenie rehabilitacyjne,  zasiłek macierzyński po utracie zatrudnienia lub innej pracy 

zarobkowej) zaświadczenie o okresie, wysokości i rodzaju pobieranych świadczeń w 2019/2020/2021  (tabela), 
  kserokopia  PIT  11A za 2019  lub PIT 40  za 2019 - ( w  przypadku renty   lub emerytury ) 
 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA-kserokopia wypisu   z ewidencji  z   działalności gospodarczej + kserokopia PIT 28 lub                   

PIT 36 za 2019r.  
DOCHÓD UZYSKANY 

 PRACODAWCA- zaświadczenie od pracodawcy o dochodzie uzyskanym z  miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
nastąpiło uzyskanie dochodu, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na które ustalane lub weryfikowane jest prawo do 
świadczeń rodzinnych, 

 PUP- indywidualna karta wypłat (tabela) za 2019/2020/2021 +zaświadczenie o okresie przyznania świadczeń 
 ZUS: 
 zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej- 

zaświadczenie o okresie, wysokości i rodzaju pobieranych świadczeń- tabela za 2019/2020/2021 
 renta- decyzja o przyznaniu + zaświadczenie o dochodzie brutto i netto rozbiciem miesięcznym w przypadku skumulowanej 

wypłaty 
 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA- wpis do ewidencji +oświadczenie o dochodzie uzyskanym z  miesiąca następującego, po 

miesiącu   w którym dochód został osiągnięty-kwota brutt i netto 
ZAGRANICA – dłużnik  obcokrajowiec;  

 informacja właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych  z wykonaniem 
tytułu wykonawczego za granicą – oryginał 

URLOP WYCHOWAWCZY 
 zaświadczenie od pracodawcy o okresie udzielenia urlopu wychowawczego ( na jakie dziecko) i okresie zatrudnienia oryginał 

SAMOTNE WYCHOWYWANIE 
 odpis zupełny aktu urodzenia dziecka( ojciec dziecka jest nieznany) -kserokopia 

OBCOKRAJOWCY; 
 zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznościami, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium RP 
 karta pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy" 

 
ZAGRANICA; 

 informacja 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:  

 a)brakiem podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania 
dłużnika alimentacyjnego   

 b)brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą. 
 

PRZYJMOWANIE INTERESANTÓW TYLKO; 
 

 PON- 7.00-12.00 
 WT. 7.00-12.00 
 ŚR. 7.00-11.00 


