




























 

…………………………….                                                             Sępólno Kraj.,  …………………………… 
                (imię i nazwisko) 

……………………………. 
                     (adres) 

……………………………. 
Informacja 

         

Oświadczam, że jako wnioskodawca, na podstawie art. 36 § 1 ustawy  z dnia 14 czerwca 

1960r., Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późń. zm.), oraz art. 26 

ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późń. zm.), decyzję o świadczeniach 

rodzinnych (dot. wniosku złożonego na okres zasiłkowy 2017/2018), odbiorę w miesiącu listopadzie 

2017 roku, ponieważ wnioskowane świadczenia obowiązują od dnia 1.11.2017 roku.  

 

                                                                                                   ………………………..………………...                                                                                                                                                                           
(czytelny podpis wnioskodawcy) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









ZSR-04

DANE WNIOSKODAWCY

03. Numer PESEL

(1) Wypełnij tylko w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL.

04. Seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość (1)

02. Nazwisko

01. Imię

DANE CZŁONKA RODZINY, KTÓREGO DOTYCZY OŚWIADCZENIE (nie wypełniaj jeśli oświadczenie dotyczy Twojego dochodu)

Nazwisko

Imię

Numer PESEL Seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość (1)

(1) Wypełnij tylko w przypadku, gdy nie nadano numer PESEL.

Rok (rrrr)

Oświadczam, że Ja albo wyżej wymieniony członek rodziny w roku kalendarzowym:

ryczałtu ewidencjonowanego,

karty podatkowej.

1. Dochód po odliczeniu kwot z pozycji 2-4 wyniósł: zł.,zł gr

2. Należne składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły: zł.,zł gr

3. Należne składki na ubezpieczenie zdrowotne wyniosły: zł.,zł gr

4. Należny zryczałtowany podatek dochodowy wyniósł: zł.,zł gr

Oświadczam, że jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

(Miejscowość) (Data: dd / mm / rrrr)
......................................

(Podpis wnioskodawcy
składającego oświadczenie)

wersja: ZSR-04(1)strona: 1/1

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODZIE SWOIM ALBO
CZŁONKA RODZINY ROZLICZAJĄCEGO SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW

O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGNIĘTYCH
PRZEZ OSOBY FIZYCZNE OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM

POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY

1. Wypełniaj WIELKIMI LITERAMI.

3. Pola wyboru zaznaczaj lub X .v
2. Pola "Seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość" dotyczą tylko tych osób, którym nie nadano numeru PESEL.

uzyskał dochód z działalności opodatkowanej w formie:



 
 

Do wniosku o zasiłek rodzinny, oraz „becikowe” i specjalny zasiłek opiekuńczy na okres od 01-11-2017 roku do 31-10-2018 roku 
należy przedłożyć: 

 

 zaświadczenie lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu 
podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z 
dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 i 2048 oraz z 2017 r. poz. 60, 528, 

648 i 859), dotyczące każdego członka rodziny za 2016 rok: 
 nakaz płatniczy podatku rolnego za rok 2016 albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach 

przeliczeniowych ogólnej powierzchni w 2016 roku, 
 przetłumaczone zaświadczenie/oświadczenie o osiągniętym dochodzie poza granicami naszego państwa w roku 2016 

pomniejszone odpowiednio o zapłacony za granicą podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne i 
zdrowotne, 

 zaświadczenie/oświadczenie z ZUS lub  KRUS o wypłaconym zasiłku chorobowym w roku 2016,  zaświadczenie z KRUS o 
wypłaconym zasiłku macierzyńskim w 2016 roku,  

 zaświadczenie/oświadczenie o wysokości pobranego stypendium szkolnego przez dziecko w roku 2016, 
 umowę dzierżawy sporządzoną dla celów emerytalno-rentowych, 
 odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis 

protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem 
lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób 
w rodzinie lub poza rodziną, 

 w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w 
orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem lub innym tytule wykonawczym pochodzącym lub 
zatwierdzonym przez sąd: 

 zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji 
alimentów,  
a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów za rok 2016 lub 

 informację 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, 

 zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o 
zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje 
odpowiednio o: formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku, wysokości opłaconego podatku 

 orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecka lub osoby niepełnosprawnej,  

 odpis zupełny aktu urodzenia dziecka – w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany, 

 odpis prawomocnego orzeczenia sądu  oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne, 

 odpis prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania 
dziecka, 

 odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka 
adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka, 

 odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w 
porównywalnych i powtarzających się okresach, 

 orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, 

 przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani 
orzeczeniem sądu, ugodą sądową, ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub 
zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny za rok 2016, 

 zaświadczenie ze szkoły/oświadczenie - dotyczy tylko: dziecka rozpoczynającego roczne przygotowanie przedszkolne, klasę 1, 
oraz wszystkie dzieci uczące się w szkołach ponadgimnazjalnych, i dzieci powyżej 16 roku życia nadal uczące się  w 
gimnazjum,  

 zaświadczenie z internatu, bursy / oświadczenie o tymczasowym zameldowaniu i uczęszczaniu dziecka do szkoły poza 
miejscem zamieszkania,  

 zmiany dochodowe po roku 2016 należy zgłosić i przedłożyć odpowiednio: umowę o pracę, staż, zlecenie, dzieło, 
oświadczenie o otwarciu działalności gospodarczej, oświadczenie o uzyskaniu prawa do zasiłku dla osób bezrobotnych, 
zasiłku macierzyńskim po utracie zatrudnienia, renty, emerytury, świadczenia rodzicielskiego wraz z zaświadczeniem / 
oświadczeniem o wynagrodzeniu /dochodzie netto za drugi m-c,  

 osoby, które chcą skorzystać  z procedury utraty dochodu za rok 2016, przedkładają: świadectwo pracy obejmujące rok 
bazowy oraz  PIT 11,  PIT 37 wraz z załącznikami, lub inny za rok 2016, (aplikacja Ministerstwa Finansów nie rozróżnia rodzaju 
dochodów a nie wszystkie dochody podlegają wg ustawy utracie stąd konieczność przedłożenia PIT),  

 do płatności dodatku z  tyt. urlopu wychowawczego należy przedłożyć: zaświadczenie z zakładu pracy o stażu pracy i okresie 
udzielonego urlopu wychowawczego na dziecko (druk do wypełnienia dla pracodawcy można pobrać z OPS). 


