
 

WYKAZ DOKUMENTÓW  NA OKRES ŚWIADCZENIOWY/ZASIŁKOWY 2021/2022 

 
 
1) Alimenty 

 
odpis prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację w tym m.in. o opiece naprzemiennej 

(kserokopia), 
 

odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza 

rodziną, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza 
rodziną, lub odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej 
przed mediatorem wraz z postanowieniem Sądu zatwierdzającym ugodę zawartą przed mediatorem (kserokopia); 

 

w przypadku egzekucji komorniczej zaświadczenie komornika prowadzącego postępowanie o faktycznej 
wysokości otrzymanych alimentów w 2020r., (w przypadku funduszu alimentacyjnego z wyszczególnieniem 
na poszczególne miesiące) – oryginał, zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów – oryginał 

(tylko w sytuacji ubiegania się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego) 
 

w przypadku dłużnika przebywającego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej: 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 brakiem podstawy 
prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania 
dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą ( wraz z informacją o kwocie, którą 
wierzycielka otrzymała tytułem zasądzonych alimentów w 2020r.) – oryginał 
 
przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów za cały 2020r., jeżeli 

członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich 
płacenia na rzecz osoby spoza rodziny (kserokopia) 

 
2) Orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, 

orzeczenie orzecznika ZUS- całkowicie niezdolny do pracy  lub całkowicie niezdolny do pracy i samodzielnej 
egzystencji  (kserokopia) 

 
3) Orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej (kserokopia)  wyrok 

zasądzający alimenty do rąk opiekuna prawnego od obojga rodziców, chyba że drugi z rodziców nie żyje to akt 
zgonu.  

 
4) Oświadczenie o terminie na jaki został udzielony urlop wychowawczy formularz ZSR-08 
 

5) Aktualny zupełny odpis aktu urodzenia w przypadku ubiegania się o zasiłek rodzinny gdy ojciec dziecka jest 

nieznany – oryginał 
 

6) Dokument informujący, iż została ustanowiona opieka naprzemienna nad dziećmi (kserokopia)  
 

7) Dokument wyjaśniający komu została powierzona władza rodzicielska nad dzieckiem lub dziećmi 
w przypadku stanu cywilnego rodzica rozwiedziony/rozwiedziona lub w separacji  (kserokopia) 

 

8) W przypadku cudzoziemców - Karta pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy” (500plus; SR);  zezwolenie 

na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (FA) ; zezwolenie na pobyt czasowy udzielone na 
podstawie art.186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach (FA); zezwolenie na pobyt 
czasowy udzielone na podstawie art.127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach (500plus) ; zezwolenie 
na pobyt czasowy udzielone na podstawie art.186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach 
(SR) zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego na terytorium Unii Europejskiej (FA; SR); dokument 
potwierdzający uzyskanie statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej (FA; SR) ; (kserokopia) 

 
9) Zaświadczenie potwierdzające przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę zgodnie 

z art. 231 §1 kodeksu pracy (kserokopia) 
 

10) w przypadku utraty dochodu: 
 

wszystkie PIT 11 i/lub 40A/11A za 2020r. (kserokopia), świadectwo pracy (kserokopia), oświadczenie 
o niewykonywaniu umów zleceń lub dzieło z 2020r.,   
 
decyzja ZUS o utracie prawa do: zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, 
nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, emerytury, renty, renty rodzinnej, renty socjalnej, 
rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego; zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub 
zasiłku macierzyńskiego przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (kserokopia),  
PIT 40A za 2020r. (kserokopia), w przypadku braku decyzji należy przedłożyć zaświadczenie z ZUS o rodzaju 

świadczenia i czasokresie  
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wydruk z CEIDG oraz PIT 36 za 2020r (kserokopia),    
 
 
oświadczenie lub zaświadczenie od pracodawcy o okresie na jaki został udzielony urlop wychowawczy 
wraz z danymi pracodawcy 
 
 
oświadczenie o utracie prawa do zasiłku lub stypendium wypłacanego przez Powiatowy Urząd Pracy  
 
 

zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą 
świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią 
osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych -  akt zgonu (kserokopia),    
 
świadczenia rodzicielskiego (kserokopia w przypadku pobierania świadczenia poza miastem Rybnik) 
 
decyzję z KRUS o utracie prawa do zasiłku macierzyńskiego (kserokopia),    
 
dokument potwierdzający utratę stypendium doktoranckiego o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 

27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (kserokopia),    
 
dokument potwierdzający obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub 
obniżeniem dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów z powodu przeciwdziałania COVID-19 (na podstawie art. 15oa ust. 2 ustawy z 

dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych), 
 
dokument potwierdzający utratę dodatku solidarnościowego przyznanego na podstawie ustawy o dodatku 

solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19. 
 

11) w przypadku uzyskania dochodu –  zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia za drugi przepracowany miesiąc 

(druk pomocniczy nr 22) w przypadku podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz w przypadku 
zakończenia urlopu wychowawczego;  decyzja ZUS o przyznaniu prawa do: zasiłku przedemerytalnego lub 
świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, emerytury, renty, renty 
rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, zasiłku chorobowego, świadczenia 
rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej   
(kserokopia), w przypadku braku decyzji należy przedłożyć zaświadczenie z ZUS o rodzaju świadczenia, 
czasokresie oraz kwotę za drugi miesiąc oświadczenie lub decyzja Powiatowego Urzędu Pracy o przyznaniu 
prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium, wydruk z CIDG oraz oświadczenie o wysokości dochodu z 
drugiego miesiącu prowadzonej działalności (oświadczenie powinno zawierać klauzulę „jestem świadomy 
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”); decyzja o przyznaniu świadczenia 
rodzicielskiego w przypadku  przyznania prawa przez inny organ (kserokopia); decyzję z KRUS o przyznaniu 
prawa do zasiłku macierzyńskiego (kserokopia),  dokument potwierdzający uzyskanie stypendium doktoranckiego 
(kserokopia), dokument potwierdzający uzyskanie dodatku solidarnościowego przyznanego na podstawie ustawy 
o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 

 

12) zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego 
wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku 2020; umowę dzierżawy, w przypadku 
oddania części lub całości  znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na 
podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania 
gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju 
obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji 
Rolnej (kserokopia);  umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego 
do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną (kserokopia oraz oryginał do wglądu pracownika),     

 
13) w przypadku sprzedaży mieszkania – PIT 39 za 2020 r. (kserokopia) wraz z oświadczeniem czy w związku z 

tym zakupiono lub w przeciągu 3 lat strona planuje zakup mieszkania, domu, działki, pola lub remont mieszkania, 
domu, działki(na druku pomocniczym nr 15) 
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