
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr  DKPiO.013.24.2016 

z dnia 29.11.2016 r. 

 

Dąbrowa Górnicza dn,……………………………. 

Miejski Ośrodek  

Pomocy Społecznej                 

w Dąbrowie Górniczej 

str. 1 
 

WNIOSEK  

Ja niżej podpisany/na …………….…..………………………………….................................  zam. Dąbrowa Górnicza   

 

ul. ………………………………………….…………….……………… składam wniosek o niżej wymienioną pomoc: 

 finansową ……..……………………………..………………………………………………………………… 

    
 inną …………………………………………..………………………………………..…………………………… 
(np. pomoc usługowa w miejscu zamieszkania, Dzienny Dom Senior Wigor, dom pomocy społecznej, schronienie, gorący posiłek, praca 

socjalna, asystent rodziny) 

 

Nr telefonu ………………………………………… do ustalenia przez pracownika socjalnego terminu wywiadu 

środowiskowego (wywiad zostanie przeprowadzony w terminie 14 dni od złożenia wniosku). 

 

                           …………………………………………………… 
                                       podpis osoby ubiegającej się o pomoc 

UWAGI 
 

Znak/i sprawy ………………………………………………………………..…………………………….…………
1
  

Termin wywiadu środowiskowego …………………………………………….
2
 

Inne informacje ustalone przez pracownika socjalnego: 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….…………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….………………………………………………………………………. 

………………………………………………….………………………………………………………………………. 

 

                                          ……………………………………………… 
                                                                        podpis i pieczątka pracownika socjalnego    

                                                           
1
numer sprawy nadaje pracownik socjalny właściwej komórki organizacyjnej MOPS 

2
 ustala pracownik socjalny właściwej komórki organizacyjnej MOPS 



 

str. 2 

 

Dokumenty, na podstawie których pracownik socjalny ustali sytuację osoby lub rodziny (art. 107 ust. 5b i 5d ustawy o pomocy 

społecznej) 

 

dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość - do wglądu pracownika socjalnego podczas wywiadu środowiskowego 

  

skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub książeczka zdrowia dziecka (do wglądu); 

 

dokumenty określające status cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej; 

  

decyzja 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;  

  

orzeczenie komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia wydane przed dniem 1 września 1997 r., orzeczenie lekarza orzecznika o niezdolności 

do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenia komisji lekarskiej;  

  

orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;  

  

zaświadczenie albo oświadczenie 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;  

  

zaświadczenie albo oświadczenie 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), zawierające 

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;  

  

zaświadczenie albo oświadczenie o okresie zatrudnienia, w tym o okresach, za które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne, oraz              

o okresach nieskładkowych; 

  

dowód otrzymania renty, emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego 

świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej;  

  

zaświadczenie urzędu gminy albo oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych;  

  

zaświadczenie albo oświadczenie o kontynuowaniu nauki w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub szkole 

wyższej;  

  

decyzja 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;  

  

decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ustaleniu kapitału początkowego;  

  

zaświadczenie albo oświadczenie o zobowiązaniu do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników;  

  

dowód opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne rolników;  

  

dowód opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą;  

  

zaświadczenie albo oświadczenie o zadeklarowanej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących pozarolniczą 

działalność gospodarczą;  

  

zaświadczenie, o których mowa w art. 8 ust. 7 i 8 ustawy o pomocy społecznej; - działalność gospodarcza 

  

zaświadczenie albo oświadczenie o uzyskaniu dochodu, o którym mowa w art. 8 ust. 11 i 12; (wyrównanie świadczeń, dochód jednorazowy 

powyżej 5 x kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej lub rodziny) 

  

decyzja organów przyznających świadczenia pieniężne; np. dodatek mieszkaniowy; 

oświadczenie o stanie majątkowym  złożone w obecności pracownika socjalnego. 

 

 


