WNIOSEK O POMOC
Nazwisko i imi
…..............................................................................................................................................
Adres zamieszkania
…..............................................................................................................................................
Przedmiot sprawy
…..............................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................

.............................
(data i podpis klienta)

…...........................................
(data i podpis pracownika socjalnego)

ZAKRES I FORMA WSPÓ PRACY Z PRACOWNIKIEM SOCJALNYM
Lp.

zalecenia

sposób

termin

realizacji

do dnia

1. ….........................................................................................................................................................................
2. ….........................................................................................................................................................................
3. ….........................................................................................................................................................................
4. ….........................................................................................................................................................................
5. ….........................................................................................................................................................................
6. ….........................................................................................................................................................................
7. ….........................................................................................................................................................................

Pouczenie: informujemy, e czas kompletowania dokumentów b dzie mia wp yw na uzyskanie
pomocy.

Otrzyma em/am …........................................
(podpis klienta)

…....... ….............................................
(data i podpis pracownika socjalnego)

Pouczenie:
zgodnie z artyku ami ustawy z dnia 12 marca 2004r. O pomocy spo ecznej:
osoby i rodziny korzystaj ce z pomocy spo ecznej s zobowi zane do wspó udzia u w rozwi zywaniu ich
trudnej sytuacji yciowej
zakres i formy wspó dzia ania okre la (…) pracownik socjalny
czas kompletowania dokumentów b dzie mia wp yw na uzyskanie pomocy

DOKUMENTY ZA

CZONE DO WNIOSKU

1. Za wiadczenie pracodawcy o wysoko ci wynagrodzenia z tytu u zatrudnienia, zawieraj ce
informacje o wysoko ci potr conej zaliczki na podatek dochodowy, sk adki na ubezpieczenia
zdrowotne, chorobowe, sk adek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w cz ci finansowanej przez
ubezpieczonego
- za miesi c poprzedzaj cy z enie wniosku. Z miesi ca z enia wniosku.
2. Za wiadczenia o wysoko ci wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy
zlecenia, umowy o dzie o albo okresie cz onkostwa w rolniczej spó dzielni produkcyjnej lub
spó dzielni kó ek rolniczych ( us ug rolniczych), zawieraj ce informacje o wysoko ci potr conej
zaliczki na podatek dochodowy, sk adki na ubezpieczenia zdrowotne, chorobowe, sk adek na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe w cz ci finansowane przez ubezpieczonego.
- za miesi c poprzedzaj cy z enie wniosku. Z miesi ca z enia wniosku.
3. Za wiadczenie z w ciwego urz du skarbowego o wysoko ci dochodu z pozarolniczej dzia alno ci
gospodarczej zawieraj ce informacje okre lone w art. 8 ust. 5-8 Ustawy o pomocy spo ecznej.
4. Ostatni decyzj organu emerytalno- rentowego o przyznaniu i wysoko ci wiadcze .
5. Za wiadczenie z organu emerytalno- rentowego o wysoko ci renty lub emerytury, zasi ku
przedemerytalnego lub wiadczenia przedemerytalnego, zawieraj ce informacje o wysoko ci
potr conej zaliczki na podatek dochodowy, sk adki na ubezpieczenie zdrowotne, chorobowe, sk adek
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w cz ci finansowanej przez ubezpieczonego.
- za miesi c poprzedzaj cy z enie wniosku. Z miesi ca z enia wniosku.
6. Ostatni decyzj w ciwego organu o przyznaniu wiadcze rodzinnych.
7. Ostatni decyzj w ciwego organu o przyznaniu zaliczki alimentacyjnej.
8. Ostatni decyzj w ciwego organu o przyznaniu zasi ku piel gnacyjnego.
9. Za wiadczenie z Powiatowego Urz du Pracy zawieraj ce informacje o mo liwo ci zatrudnienia
oraz wysoko ci otrzymanych wiadcze pieni nych.
10. Orzeczenie o ustaleniu grupy inwalidzkiej, stopnia niepe nosprawno ci.
11. Za wiadczenie lekarskie dotycz ce...........
12. Dokument ( za wiadczenie od komornika, odcinek przekazu pocztowego) potwierdzaj cy wysoko
otrzymywanych alimentów lub za wiadczenie od komornika o bezskuteczno ci egzekucji
alimentów.
- za miesi c poprzedzaj cy z enie wniosku. Z miesi ca z enia wniosku.
13. Ostatni decyzj o przyznaniu i wysoko ci dodatku mieszkaniowego.
14. Za wiadczenie z PCPR o wysoko ci otrzymywanej pomocy pieni nej na dziecko w rodzinie
zast pczej.
- za miesi c poprzedzaj cy z enie wniosku. Z miesi ca z enia wniosku.
15. Za wiadczenie o kontynuacji nauki przez dziecko w wieku ponadgimnazjalnym
Wysoko otrzymywanego stypendium, pomocy pieni nej, wynagrodzenia za praktyk uczniowsk .
- za miesi c poprzedzaj cy z enie wniosku. Z miesi ca z enia wniosku.
16. O wiadczenie o innych ród ach dochodów ( np. pracy dorywczej )
17. O wiadczenie o stanie maj tkowym.
18. Inne za wiadczenia i dokumenty okre lone przez pracownika socjalnego.
19. Dokumenty potwierdzaj ce ponoszone wydatki o obci enia finansowe min. dotycz ce op at za
czynsz, en. elektryczn , gaz, przedszkole, szko , dom pomocy spo ecznej, leki, leczenie, raty,
kredyty itp. maj ce wp yw na sytuacj osoby ubiegaj cej si o pomoc.

Data z

enia kompletu dokumentów:

…..............................................................
( podpis klienta)

…........................................................
( podpis pracownika socjalnego)

