
Pomoc Społeczna 

Prawo do świadczeń przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie 

przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 

lipca 2015r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń 

pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. 2015.1058). Dla osoby samotnie gospodarującej 

jest nim dochód nie przekraczający kwoty  634,00 zł, natomiast dla osoby w rodzinie – kwota 

514,00 zł, przy jednoczesnym wystąpieniu jednej z poniższych okoliczności: 

 ubóstwa, 

 sieroctwa, 

 bezdomności, 

 bezrobocia, 

 niepełnosprawności, 

 długotrwałej lub ciężkiej choroby, 

 przemocy w rodzinie, 

 potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; potrzeby ochrony macierzyństwa lub 

wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, 

 trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej 

status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, 

 trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, 

 alkoholizmu lub narkomanii, 

 zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, 

 klęski żywiołowej lub ekologicznej. 

Prawo do świadczeń pomocy społecznej, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej 

przysługuje: 

 osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i 

przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

 cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na 

pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na 

zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której 

mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. 

U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.), lub w związku z uzyskaniem w 

Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, na podstawie 

zgody na pobyt tolerowany - w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz 

zasiłku celowego; 

 mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o 

Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom 

ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium 

obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 

144, poz. 1043, z 2007 r. Nr 120, poz. 818 oraz z 2008 r. Nr 216, poz. 1367), 

posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

http://www.opsgoleniow.pl/pomocs.php


Za dochód (art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej) uważa się sumę miesięcznych 

przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z 

miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, 

jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o: 

 miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych; 

 składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym 

ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia; 

 ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach; 

 kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób. 

Do dochodu nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, wartości 

świadczeń w naturze oraz świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie 

przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku  pracy z tytułu wykonywania prac 

społecznie użytecznych. 

Dla osób posiadających gospodarstwa rolne – przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego 

uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288,00zł. 

W systemie pomocy społecznej przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione i 

niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i 

gospodarujące. 

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania z 

ośrodkiem pomocy społecznej w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej oraz 

niezwłocznego poinformowania organu, który przyznał świadczenie, o każdej zmianie w ich 

sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania 

świadczeń. 

Osobie odbywającej karę pozbawienia wolności nie przysługuje prawo do świadczeń z 

pomocy społecznej. Osobie tymczasowo aresztowanej zawiesza się prawo do świadczeń z 

pomocy społecznej. Za okres tymczasowego aresztowania nie udziela się świadczeń (art. 13 

ustawy o pomocy społecznej). 

Rodzaje świadczeń z pomocy społecznej 

Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej: 

 zasiłek stały, 

 zasiłek okresowy, 

 zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy, 

 zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie, 

 pomoc dla rodzin zastępczych, 

 pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki, 

 świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka 

polskiego dla uchodźców. 

Świadczenia niepieniężne 

 praca socjalna, poradnictwo specjalistyczne, 

 schronienie, 



 posiłek, 

 niezbędne ubranie, 

 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, 

 pobyt i usługi w domu pomocy społecznej, 

 składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, 

 sprawienie pogrzebu. 

Zasiłki pieniężne 

1. Zasiłek stały - jest to świadczenie, przysługujące na podstawie art. 37 ustawy o pomocy 

społecznej: 

 osobie pełnoletniej, samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub 

całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium 

dochodowego, 

 osoby samotnie gospodarującej; osobie pełnoletniej, pozostającej w rodzinie, 

niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej 

dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego 

na osobę w rodzinie. 

Zasiłek stały ustala się w wysokości: 

 w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium 

dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby, z tym że kwota 

zasiłku nie może być wyższa niż 604,00 zł miesięcznie, 

 w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w 

rodzinie, a dochodem na osobę w rodzinie. 

Kwota zasiłku nie może być niższa niż 30,00 zł miesięcznie. W przypadku zbiegu uprawnień 

do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku z tytułu 

samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek 

upływu ustawowego okresu jego pobierania, zasiłek stały nie przysługuje. 

2. Zasiłek okresowy - świadczenie przysługuje na podstawie art. 38 ustawy o pomocy 

społecznej; adresowane jest do osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż 

ustawowe kryterium oraz zasobach pieniężnych nie wystarczających na zaspokojenie 

niezbędnych potrzeb życiowych, zwłaszcza ze względu na długotrwałą chorobę, 

niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń 

z innych systemów zabezpieczenia społecznego. 

Zasiłek okresowy ustala się: 

 w przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości różnicy między 

kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,  

 w przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny, 

a dochodem tej rodziny. 

Kwota tak ustalonego zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50% różnicy między: 

 kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby, 

 kryterium dochodowym rodziny, a dochodem tej rodziny. 



z tym, że zgodnie z art. 147 ustawy o pomocy społecznej - kwota zasiłku okresowego nie 

może być niższa niż 20,00 zł. Okres, na jaki przyznane zostanie to świadczenie, ustala 

ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy. Wypłata zasiłku jest zadaniem 

własnym gminy. Zasiłek okresowy może być przyznany w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, ale 

pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku (art. 41 ustawy o pomocy 

społecznej). 

3. Zasiłek celowy - jest świadczeniem, przyznawanym na podstawie art. 39 ustawy o pomocy 

społecznej, na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, a w szczególności na pokrycie 

części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych 

przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także 

kosztów pogrzebu. Osobom bezdomnym i innym osobom nie posiadającym dochodu oraz 

możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w 

Narodowym Funduszu Zdrowia może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub 

całości wydatków na świadczenia zdrowotne. Zasiłek celowy może być przyznany również w 

formie biletu kredytowanego. 

4. Zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego - jest 

to świadczenie przysługujące na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej i może 

być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego. W 

takim przypadku, zasiłek może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać 

zwrotowi. 

5. Zasiłek celowy na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną 
- jest to świadczenie przysługujące na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej i 

może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej 

lub ekologicznej. W takim przypadku, zasiłek może być przyznany niezależnie od dochodu i 

może nie podlegać zwrotowi. 

6. Specjalny zasiłek celowy - jest świadczeniem przysługującym na podstawie art. 41 ustawy 

o pomocy społecznej i może być przyznany w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie 

albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium ustawowe - w wysokości 

nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub 

rodziny, który nie podlega zwrotowi. 

7. Zasiłek celowy na zasadach zwrotu - świadczenie to może być przyznane w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium 

dochodowe, ale pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku (art. 41 ustawy o 

pomocy społecznej). 

8. Pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie – jest świadczeniem, przysługujące na mocy 

art. 43 ustawy o pomocy społecznej; może być przyznawane w formie: 

 pieniężnej, 

 jednorazowego zasiłku celowego, 

 nieoprocentowanej pożyczki, która może być umorzona w całości lub w części, jeżeli 

przyczyni się do szybszego osiągnięcia celów pomocy społecznej, 

 rzeczowej - polega na udostępnieniu maszyn i narzędzi pracy stwarzających 

możliwość zorganizowania własnego warsztatu pracy oraz urządzeń ułatwiających 



niepełnosprawnym pracę. Przedmioty te i urządzenia są udostępniane na podstawie 

umowy użyczenia. 

9. Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd 
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd. 

Wynagrodzenie to obliczone w stosunku miesięcznym nie może przekraczać 1/10 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z 

zysku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający 

dzień przyznania wynagrodzenia. 

Świadczenia niepieniężne 

1. Praca socjalna, poradnictwo specjalistyczne, interwencja kryzysowa, pomoc 

instytucjonalna. 
Ośrodek Pomocy Społecznej oferuje osobom i rodzinom pomoc w formie pracy socjalnej, 

poradnictwa specjalistycznego w szczególności prawnego, psychologicznego, 

pedagogicznego. Pracownicy socjalni udzielają również pomocy w załatwianiu spraw 

urzędowych oraz w utrzymaniu kontaktów z otoczeniem. Niezależnie od kryterium 

dochodowego osobom i rodzinom udzielana jest pomoc w postaci pracy socjalnej, 

poradnictwa specjalistycznego, w szczególności prawnego i psychologicznego. Są to 

świadczenia fakultatywne. 

 3. W zakresie dożywiania Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje wieloletni  program 

wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania". W ramach Programu są realizowane działania dotyczące w szczególności: 

 dzieciom do 7 roku życia, 

 uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, 

 osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z 

dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 15.163 ze zmianami), w 

szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub 

niepełnosprawnym w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub 

żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych 

Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana osobom i rodzinom, o których mowa 

wyżej, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie 

przekracza 150 % kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 

i 2 ustawy o pomocy społecznej. 

W przypadku: 

 osoby samotnie gospodarującej, jest to kwota: 951,00 zł, 

 rodziny 771,00 zł na osobę w rodzinie. 

4. Pobyt i usługi w domu pomocy społecznej. 
W razie niemożności zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta, przez 

rodzinę i gminę osoba wymagająca opieki całodobowej (art. 54 ustawy o pomocy społecznej). 

pracownicy socjalni czynią starania o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej, tj. 

placówce pobytu stałego zapewniającej całodobową opiekę. Osobę w/wym kieruje się do 

domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca 

zamieszkania osoby kierowanej, chyba że okoliczności sprawy wskazują inaczej, po 



uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w domu 

pomocy społecznej. Osoba wymagająca wzmożonej opieki medycznej kierowana jest przez 

starostę do zakładu opiekuńczo-leczniczego lub placówki pielęgnacyjno-opiekuńczej. W 

przypadku gdy osoba bezwzględnie wymagająca pomocy lub jej przedstawiciel ustawowy nie 

wyrażają zgody na umieszczenie w domu pomocy społecznej lub po umieszczeniu wycofają 

swoją zgodę, ośrodek pomocy społecznej lub dom pomocy społecznej są obowiązane do 

zawiadomienia o tym właściwego sądu, a jeżeli osoba taka nie ma przedstawiciela 

ustawowego lub opiekuna - prokuratora. 

Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na 

domy dla: 

 osób w podeszłym wieku, 

 osób przewlekle somatycznie chorych, 

 osób przewlekle psychicznie chorych, 

 dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, 

 dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, 

 osób niepełnosprawnych fizycznie. 

6. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. 
Za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania 

bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz 

wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem, ośrodek pomocy społecznej 

opłaca składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od kwoty kryterium dochodowego na 

osobę w rodzinie, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby opiekującej się nie przekracza 

150% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie i osoba opiekująca się nie podlega 

obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów lub nie otrzymuje 

emerytury albo renty. Dotyczy to również osób, które w związku z koniecznością 

sprawowania opieki pozostają na bezpłatnym urlopie. Przez ojca i matkę należy rozumieć 

również ojca i matkę współmałżonka. Konieczność sprawowania bezpośredniej, osobistej 

opieki nad osobami, wymienionymi wyżej, stwierdza lekarz ubezpieczenia zdrowotnego w 

zaświadczeniu wydanym nie wcześniej niż na 14 dni przed złożeniem wniosku o przyznanie 

świadczenia. Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości określonej 

przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych jest opłacana przez okres sprawowania 

opieki. Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie przysługuje osobie, która w dniu 

złożenia wniosku o przyznanie świadczenia: ukończyła 50 lat i nie posiada okresu 

ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego) wynoszącego co najmniej 10 lat; posiada 

okres ubezpieczenia (składkowy i nieskładkowy) wynoszący 20 lat w przypadku kobiet i 25 

lat w przypadku mężczyzn. Przy ustalaniu okresu ubezpieczenia, o którym mowa wyżej, 

okresy nieskładkowe ustala się w wymiarze nieprzekraczającym jednej trzeciej 

udowodnionych okresów składkowych. 

7. Pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie, sprawienie pogrzebu. 
Pomoc społeczna obejmuje również obowiązek sprawienia pogrzebu w sposób ustalony przez 

gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego. 

Zasady postępowania w sprawach przyznania świadczeń z pomocy społecznej. 



Zasady przyznawania świadczeń z pomocy społecznej określają przepisy Kodeksu 

postępowania administracyjnego i ustawy o pomocy społecznej. Obowiązująca procedura W 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Osina składa się z następujących etapów: 

1. Zgłoszenie potrzeby poprzez złożenie wniosku u pracownika socjalnego w Ośrodku 

Pomocy Społecznej wraz z kompletem dokumentów tj. udokumentowaną sytuacją 

majątkową, dochodową i osobistą. 

2. Przeprowadzenie wywiadu środowiskowego (rodzinnego) przez pracownika 

socjalnego w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny zainteresowanej. 

3. Ustalenie przez pracownika socjalnego wraz z osobą zainteresowaną wstępnego planu 

działań i pomocy. 

4. Podjęcie decyzji o zakresie, formie i terminie udzielenia pomocy. 

5. Wydanie decyzji w formie pisemnej o przyznaniu bądź odmowie przyznania pomocy. 

6. Po uprawomocnieniu się decyzji - realizacja pomocy. 

Wymagane dokumenty 

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny ustala się na 

podstawie następujących dokumentów: 

1. dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość; 

2.  skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub książeczki zdrowia dziecka (do 

wglądu); 

3. dokumentów określających status cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej; 

4. decyzji właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia 

przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego, emerytury pomostowej, 

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, 

renty strukturalnej oraz renty socjalnej; 

5. orzeczenia komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia wydanego przed dniem 1 

września 1997 r., orzeczenia lekarza orzecznika o niezdolności do pracy, niezdolności 

do samodzielnej egzystencji, orzeczenia komisji lekarskiej; 

6. orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności; 

7. zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, 

zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od 

osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na 

ubezpieczenie chorobowe; 

8. zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na 

podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie 

członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych 

(usług rolniczych), zawierającego informacje o potrąconej zaliczce na podatek 

dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz 

składki na ubezpieczenie chorobowe; 

9. zaświadczenia albo oświadczenia o okresie zatrudnienia, w tym o okresach, za które 

były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne, oraz o okresach nieskładkowych; 

10. dowodu otrzymania renty , emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia 

przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia 

kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty 

socjalnej; 



11.  zaświadczenia urzędu gminy albo oświadczenia o powierzchni gospodarstwa rolnego 

w hektarach przeliczeniowych; 

12. zaświadczenia albo oświadczenia o kontynuowaniu nauki w gimnazjum, szkole 

ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej; 

13. decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu 

osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu 

wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia 

szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo oświadczenia o 

pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy; 

14. decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ustaleniu kapitału początkowego; 

15. zaświadczenia albo oświadczenia o zobowiązaniu do opłacania składki na 

ubezpieczenie społeczne rolników; 

16. dowodu opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne rolników; 

17. dowodu opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne przez osoby prowadzące 

pozarolniczą działalność gospodarczą; 

18.  zaświadczenia albo oświadczenia o zadeklarowanej podstawie wymiaru składek na 

ubezpieczenie społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą; 

19. zaświadczenia albo oświadczenia, o których mowa w art. 8 ust. 7 i 8; 

20. zaświadczenia albo oświadczenia o uzyskaniu dochodu, o którym mowa w art. 8 ust. 

11 i 12;decyzji organów przyznających świadczenia pieniężne; 

21. oświadczenia o stanie majątkowym. 

 


