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Wniosek o ustalenie prawa do zasi³ku rodzinnego oraz

dodatków do zasi³ku rodzinnego (A3+A3+A3)

Za³¹cznik do wniosku o ustalenie prawa do zasi³ku 

rodzinnego oraz dodatków do zasi³ku rodzinnego(A3+A3) 

Oœwiadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo 

cz³onka rodziny osi¹gniêtych w roku kalendarzowym 

poprzedzaj¹cym okres zasi³kowy innych ni¿ 

dochody podlegaj¹ce opodatkowaniu na zasadach 

okreœlonych w art. 27 ......  (A4)

Oœwiadczenie wnioskodawcy o wysokoœci jego sk³adek

na ubezpieczenie zdrowotne albo sk³adek cz³onka ....(A4)

Oœwiad wnioskodawcy o wielkoœci gospodarstwa rolnego

albo gospodarstwa cz³onka rodziny .................... (A4)

Oœwiad wnioskodawcy o terminie i okresie, na jaki zosta³

udzielony urlop wychowawczy, oraz ................ (A4)

Oœwiad wnioskodawcy o niekorzystaniu przez wiêcej ni¿

5 dni w tygodniu z ca³odobowej opieki nad ......... (A4)

Oœwiad wnioskodawcy potw tym zam ucznia poza 

msc zamieszkania (A4) 

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi

z tytu³u urodzenia siê dziecka (A3+A4)

Za³¹cznik do wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej 

zapomogiz tytu³u urodzenia siê dziecka (A3) 

Wn. o ustalenie prawa do zasi³ku pielêgnacyjnego (A3)

Wn. o ustalenie prawa do specj. zasi³ku 

opiekuñczego(A3+A3)

Za³¹cznik do wn. o ustalenie prawa do specj. zasi³ku 

opiekuñczego(A3)

Wn. o ust. prawa do œwiadczenia pielêgnacyjnego (A3)

Wn o ust. prawa do œwiadczenia rodzicielskiego (A3)

Wn o ust prawa jedn œwiad z tyut ur siê dziecka (A3)

Karta œwiadczeñ rodzinnych karton (A4)

Teczka œwiadczeñ rodzinnych (B4)

Rejestr œwiadczeñ rodzinnych 

Zaœwiadczenie lekarskie pot. pozostawanie kobiety pod

op. mededyczn¹ ......
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Wniosek o ustalenie prawa do œwiadczeñ z funduszu

alimentacyjnego (A3+A3)

Za³¹cznik do wniosku o ustalenie prawa do œwiadczeñ z

funduszu alimentacyjnego (A3)

Oœwiadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo 

cz³onka rodziny osi¹gniêtych w roku kalendarzowym 

poprzedzaj¹cym okres œwiadczeniowy innych ni¿ 

dochody podlegaj¹ce opodatkowaniu na zasadach 

okreœlonych w art. 27 ......  (A4)

Oœwiadczenie wnioskodawcy o wysokoœci jego sk³adek

na ubezpieczenie zdrowotne albo sk³adek 

cz³onka .......(A4)

Oœwiad wnioskodawcy o wielkoœci gospodarstwa rolnego

albo gospodarstwa cz³onka rodziny .................... (A4)

Oœwiad o bezskutecznoœci egzekucji alimentów (A4) 

Oœwiadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, 

wieku, zatrudnieniu i sytuacji ek. ........................ (A4)

Kwestionariusz wywiadu alimentacyjnego 

Oœwiadczenie maj¹tkowe d³u¿nika alimentacyjnego 

Teczka funduszu alimentacyjnego (B4)
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ZAMÓWIENIE / OFERTA

DRUKARNIA AKCYDENSOWA
TANIE DRUKI 

 "DRUK-HURT"F.P.H.U. 93-367 £ódŸ, ul. Okrêgowa 40                                  

 POKRYWAMY KOSZTY WYSY£KOWE
 PRZY ZAMÓWIENIU PRZEKRACZAJ¥CYM 150 Z£ NETTO

DLA ZAMÓWIEÑ PONI¯EJ TEJ KWOTY KOSZT PRZESY£KI 20 Z£ NETTO
Poniewa¿ jesteœmy p³atnikami podatku VAT, do cen netto doliczmy 23% VAT

 Tel./fax  42 682 24 11

SR-1Z 0,43

szt. ZSR-08 0,11

szt. SR-3 0,22
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szt. ZFA-06 0,11

SR-7 0,22

0,22

Nr identyfikacji podatkowej NIP (zamawiaj¹cego):

Nabywca:

Odbiorca:
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