UWAGA! ZAPOZNAJ SIĘ! Przyjmujemy kompletnie wypełnione wnioski!
Dokumenty przyjmowane są wyłącznie w kserokopiach! GOPS nie kseruje dokumentów.
Składasz wniosek na 500 + na pierwsze dziecko, zasiłek rodzinny, specjalny zasiłek opiekuńczy?
1. Jesteś mieszkańcem wsi? NIE – kieruj się do innej jednostki, np. MCPS w Pabianicach, ul. Gdańska 7 lub Św. Jana 10
2. Jesteś samotnym rodzicem?
 załącz wyrok sądu, ugodę zatwierdzoną przez sąd o zasądzonych alimentach, opiece nad dzieckiem lub akt
zgonu drugiego rodzica – gdy nie żyje.
3. Weryfikujemy sytuację każdego członka rodziny podanego we wniosku- wnioskodawca, małżonek/partner, dzieci.
4. Czy jesteś zatrudniony/masz firmę/rentę/zasiłek z ZUS, KRUS, PUP/rejestrację w PUP? Od kiedy?
 jeżeli nie - napisz oświadczenie pod odpowiedzialnością karną o pozostawaniu osobą bezrobotną bez rejestracji
w PUP.
5. Podjąłeś pracę/rozpocząłeś działalność/dostałeś rentę, zasiłek z ZUS/KRUS w roku 2017?
 załącz kserokopię obecnej umowy o pracę/zlecenie/dzieło + kserokopię wszystkich PIT-ów 11 oraz 37/36 za rok
2017, gdy rozliczałeś się wspólnie z małżonkiem załącz też jego PIT-y 11 za 2017 r.
6. Podjąłeś pracę/rozpocząłeś działalność/dostałeś rentę, zasiłek z ZUS/KRUS w roku 2018?
 załącz kserokopię obecnej umowy o pracę/zlecenie/dzieło + zaświadczenie o wynagrodzeniu netto za drugi
miesiąc od zatrudnienia, np.: jeżeli praca rozpoczęta od maja 2018 r.– wynagrodzenie netto za czerwiec 2018 r.
lub zaświadczenie z ZUS/KRUS o kwotach netto i datach wypłat świadczenia.
7. Czy w 2017 r. pracowałeś w innym niż obecnie zakładzie pracy/zamknąłeś firmę w roku 2017/2018 / miałeś inne
źródła dochodu wykazane w urzędzie skarbowym w 2017 r.?
 Załącz kserokopię wszystkich świadectw pracy/umów zleceń/o dzieło obejmujących rok 2017/2018 + kserokopię
wszystkich PIT-ów 11 oraz 37/36 za rok 2017, gdy rozliczałeś się wspólnie z małżonkiem załącz też jego PIT-y 11
za 2017 r.
8. Pobierasz zasiłek macierzyński z ZUS/KRUS wypłacany po utracie zatrudnienia w roku 2018?
 załącz zaświadczenie z ZUS/KRUS o kwotach netto i datach wypłat świadczenia.
9. Prowadzisz/prowadziłeś w 2017 r. działalność gospodarczą lub wynajmujesz/wynajmowałeś w 2017 r. mieszkanie
opodatkowane w formie ryczałtu lub karty podatkowej?
 załącz zaświadczenie z urzędu skarbowego o formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku
oraz wysokości opłacanego podatku za rok 2017.
10. Jesteś właścicielem/dzierżawcą ziemi (płacisz podatek rolny) – załącz nakaz płatniczy za 2017 r.
 Sprzedałeś lub nabyłeś ziemię w 2017 r.? – załącz nakaz płatniczy za 2017 r. i akt notarialny potwierdzający
kupno/sprzedaż ziemi.
11. Pobierałeś alimenty/fundusz alimentacyjny/stypendium stażowe z PUP/rodzicielskie(Kosiniakowe)/macierzyński z
KRUS/stypendium szkolne lub z uczelni, inne dochody nieopodatkowane w roku 2017? WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA
 jeżeli tak - wypełnij załącznik o dochodzie nieopodatkowanym i podaj rodzaj i kwotę tego dochodu,
 jeżeli nie – wypełnij załącznik w formie zerowej (wpisz swoje dane, rok 2017, kwotę 0 zł, słowo „nie dotyczy”
w pozycji 1 oraz podpisz się na końcu uwzględniając datę i miejsce wypełniania załącznika.
12. Przebywasz na urlopie wychowawczym?
 załącz zaświadczenie od pracodawcy o udzielonym urlopie wychowawczym (od kiedy do kiedy został udzielony
urlop wychowawczy, imię i nazwisko dziecka, na które został udzielony urlop wychowawczy, czy zakład pracy nie
jest w likwidacji, czy pracownik nie jest w okresie wypowiedzenia) + kserokopię wszystkich PIT-ów 11 oraz 37/36
za rok 2017, gdy rozliczałeś się wspólnie z małżonkiem załącz też jego PIT-y 11 za 2017 r.
+ wypełnij 2 załączniki do wniosku.
13. Czy drugi rodzic dziecka lub członek rodziny podany we wniosku pracuje za granicą? Jeżeli tak:
 wypełnij załącznik – Twój wniosek zostanie przekazany do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.
14. Czy Twoje dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności znacznym
lub umiarkowanym. Jeżeli tak:
 załącz kserokopię orzeczenia.

