
Wniosek jest składany przez fikcyjną rodzinę Nowaków w kwietniu

2020,  dlatego też należy wykazać  dochody,  która rodzina otrzymała od

1 stycznia do 31 marca 2020 r (wpisać styczeń, luty, marzec 2020).

Gdyby rodzina Nowaków składała wniosek w maju 2020 to należy wpisać

luty, marzec, kwiecień 2020 i wykazać dochody otrzymane od 1 lutego do

30 kwietnia 2020 r. 

Pani Anna Nowak mieszka z mężem Janem Nowak, synem z poprzedniego

małżeństwa Emanuelem, córką Felicją z byłego konkubinatu/ związku partnerskiego,

synem Xawery z aktualnym mężem Janem oraz ze swoją matką Marią (emerytką). 

Pani Anna Nowak jest właścicielką/ najemczynią mieszkania przy ul. XYZ 123

w  Radlinie.  Nie  pracuje,  jest  zarejestrowana  w  Powiatowym  Urzędzie  Pracy

(PUP). Nie pobiera zasiłku dla bezrobotnych, ale ma opłacaną przez PUP składkę

zdrowotną. 

MASZ PODOBNĄ SYTUACJĘ W RODZINIE?

Jeśli któryś z członków Waszej rodziny także ma zasiłek bądź składkę zdrowotną to

proszę  to  napisać  na  2  str.  wniosku  w  tabeli  oraz  na  osobnej  kartce

„OŚWIADCZENIE”. 

W  związku  z  pandemią  Urząd  ma  możliwość  wystąpienia  z  pismem  do  PUP

o zaświadczenie o uzyskiwaniu zasiłków lub opłacaniu składki zdrowotnej, jednakże

w  takim  przypadku  należy napisać  na  OŚWIADCZENIU  „w  związku  z  stanem

zagrożenia  zarażenia  się  koronawirusem  SARS-CoV-2 upoważniam Urząd Miasta

w  Radlinie  do  uzyskania  od  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  (wpisz  miasto)

zaświadczenia  o otrzymywanych przeze mnie  zasiłku/  składce zdrowotnej  w celu

rozpatrzenia  wniosku o dodatek mieszkaniowy”- UWAGA! Oświadczenie  te musi

podpisać osoba, która jest zarejestrowana w PUP!

Składka zdrowotna opłacana przez PUP wynosi 60,88 zł miesięcznie. 



Pan  Jan  Nowak  pracuje w  firmie  PGG.  Otrzymuje  dochody  miesięczne

w kwocie po 2 zł. 

MASZ PODOBNĄ SYTUACJĘ W RODZINIE?

By wiedzieć jaki dochód w rozumieniu ustawy o dodatkach mieszkaniowych dostał

członek  Waszej  rodziny  od  pracodawcy  należy przedłożyć  pracodawcy  do

wypełnienia ZAŚWIADCZENIE o dochodach (osobna kartka bądź też ostatnia strona

wniosku-  wybór  które  zaświadczenie  należy  do Państwa,  jednak z  doświadczenia

wiemy,  że  w  przypadku  osób  zatrudnionych  na  podstawie  umowy  zlecenie  bądź

dzieło lepiej dać ostatnią stronę wniosku). Kwotę tę należy wpisać w tabelę na 2 str.

wniosku.

Syn  Emanuel  Kowalski  jest  synem  Pani  Anny  Nowak  z  poprzedniego

małżeństwa. Jego ojciec nie płaci zasądzonych alimentów, więc ma przyznany z OPS

Radlin fundusz alimentacyjny. Z OPS Radlin przyznane jest także na niego zasiłek

rodzinny oraz dodatek z tytułu dojazdu do szkoły (Emanuel chodzi do technikum

w Wodzisławiu). Emanuel odbywa praktyki przyuczające do zawodu. 

MASZ PODOBNĄ SYTUACJĘ W RODZINIE?

Jeśli  Ty  bądź  członek  Twojego  gospodarstwa  domowego  pobiera  świadczenia

z funduszu alimentacyjnego wpisz kwotę na 2 stronę wniosku. O fakcie pobierania

funduszu alimentacyjnego napisz także  w OŚWIADCZENIU. Do wniosku  należy

dołączyć  ksero  decyzji  o  przyznaniu  funduszu  alimentacyjnego  obejmujący  okres

3  pełnych  miesięcy  poprzedzających  datę  złożenia  wniosku  lub  też  przynieść

oryginał do Urzędu i urzędnik skseruje w.w. decyzję.

Jeśli jest przyznany zasiłek rodzinny lub zasiłek rodzinny wraz z dodatkami wpisz

kwotę na 2 str wniosku/ deklaracji w tabeli. O fakcie pobierania zasiłku rodzinnego

napisz  także  w  OŚWIADCZENIU.  Do  wniosku  należy dołączyć  ksero  decyzji

o  przyznaniu  zasiłku  rodzinnego  obejmujący  okres  3  pełnych  miesięcy

poprzedzających  datę  złożenia  wniosku  lub  też  przynieść  oryginał  do  Urzędu

i urzędnik skseruje w.w. decyzję. 

Jeśli któryś z członków gospodarstwa domowego odbywa praktyki to procedura jest

taka sama jak w przypadku pracy- należy  przedłożyć pratykodawcy do wypełnienia



ZAŚWIADCZENIE o dochodach (osobna kartka bądź też ostatnia strona wniosku-

wybór  należy  do Państwa).  Kwotę  tę  należy  wpisać  w tabelę  na  2  str.  wniosku.

O fakcie praktyk napisz także w OŚWIADCZENIU. 

Córka  Felicja  Wiśniewska  jest  córką  Pani  Anny  ze  związku  partnerskiego/

konkubinatu i  nosi  jej  nazwisko panieńskie.  Ojciec Felicji  płaci  alimenty zgodnie

z wyrokiem sądu. Na córkę Felicję przyznany jest także zasiłek rodzinny. 

MASZ PODOBNĄ SYTUACJĘ W RODZINIE?

Rodzic dziecka płaci zasądzone alimenty zgodnie z wyrokiem sądu (dobrowolnie lub

przez komornika) - do wniosku należy dołączyć ksero wyroku sądu lub też przynieść

oryginał do Urzędu i urzędnik skseruje w.w. wyrok. Na OŚWIADCZENIU napisz

także,  że  rodzic  płaci  dobrowolnie  alimenty  lub  przez  komornika  zgodnie

z  wyrokiem  sądu.  UWAGA!  Jeśli  komornik  w  tych  3  pełnych  miesiącach

poprzedzających  datę  złożenia  wniosku  ściąga  od  rodzica  inną  kwotę  niż  jest

zasądzona należy dołączyć zaświadczenie od komornika za ten okres. 

Jeśli jest przyznany zasiłek rodzinny lub zasiłek rodzinny wraz z dodatkami wpisz

kwotę na 2 str wniosku/ deklaracji w tabeli. O fakcie pobierania zasiłku rodzinnego

napisz  także  w  OŚWIADCZENIU.  Do  wniosku  należy dołączyć  ksero  decyzji

o  przyznaniu  zasiłku  rodzinnego  obejmujący  okres  3  pełnych  miesięcy

poprzedzających  datę  złożenia  wniosku  lub  też  przynieść  oryginał  do  Urzędu

i urzędnik skseruje w.w. decyzję. 

Syn Xawery Nowak jest dzieckiem Anny Nowak i jej  obecnego męża Jana

Nowak.  Na  syna  Xawery  przyznany  jest  zasiłek  rodzinny  wraz  z  dodatkiem

z tyt. wielodzietności. 

MASZ PODOBNĄ SYTUACJĘ W RODZINIE?

Jeśli jest przyznany zasiłek rodzinny lub zasiłek rodzinny wraz z dodatkami wpisz

kwotę na 2 str wniosku/ deklaracji w tabeli. O fakcie pobierania zasiłku rodzinnego

napisz  także  w  OŚWIADCZENIU.  Do  wniosku  należy dołączyć  ksero  decyzji

o  przyznaniu  zasiłku  rodzinnego  obejmujący  okres  3  pełnych  miesięcy



poprzedzających  datę  złożenia  wniosku  lub  też  przynieść  oryginał  do  Urzędu

i urzędnik skseruje w.w. decyzję. 

Maria Wiśniewska jest matką Anny Nowak i mieszka wraz z rodziną córki.

Nigdzie nie pracuje, pobiera z ZUS emeryturę w kwocie brutto 6 zł miesięcznie. 

MASZ PODOBNĄ SYTUACJĘ W RODZINIE?

Jeśli  członek  Twojego  gospodarstwa  domowego  pobiera  emeryturę  rentę

z ZUS/ KRUS/ bądź innej instytucji (np. z zagranicy) należy wpisać kwotę brutto na

2 stronie wniosku. Na OŚWIADCZENIU także  należy wpisać,  że dana osoba ma

emeryturę lub rentę z jakiej instytucji.  Do wniosku  należy dołączyć ksero decyzji

o rewaloryzacji emerytury/ renty lub też ewentualnie tzn. odcinki z emerytury/ renty

lub zaświadczenie  (w oryginale)  z  tej  instytucji  o  otrzymanych  brutto dochodach

obejmujący okres 3 pełnych miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku lub też

przynieść oryginał do Urzędu i urzędnik skseruje w.w. dokument. 

DOCHODY  GOSPODARSTWA  DOMOWEGO  Z  3  PEŁNYCH  MIESIĘCY

POPRZEDZAJĄCYCH  ZŁOŻENIE  WNIOSKU  NALEŻY  ZSUMOWAĆ  NA

2  STRONIE  WNIOSKU  W  TABELI  (KOMÓRKA  PN.  Razem  dochody

gospodarstwa domowego).  Pod tabelą należy w 1. miejscu wykropkowanym wpisać

wynik  dzielenia  dochodu  rodziny  z  3  miesięcy  podzielony  przez  liczbę  osób

zamieszkujących w mieszkaniu  (dzięki  temu wiadomo ile  na  1  osobę w rodzinie

przypada dochodu z 3 miesięcy/ kwartału). W 2. miejscu wykropkowanym wpisuje

się wynik dzielenia dochodu przypadający na 1 osobę w kwartale podzielony przez

trzy (miesiące).

NALEŻY SIĘ PODPISAĆ NA DOLE 2 STRONY WNIOSKU Z MIEJSCU NA

TO PRZEZNACZONYM.



Na 3 stronie wniosku znajduje się:

– wytłumaczenie co jest dochodem wg ustawy o dochodach mieszkaniowych i co

NIE wchodzi w dochód (tego co nie wchodzi nie wpisują Państwo w dochód, czyli

nie wpisujecie tego na 2 str wniosku ani w OŚWIADCZENIE);

– oświadczenie Państwa gdzie chcą Państwo by przekazać ryczałt (jeśli okaże się,

że mają Państwo do niego prawo).

Strona 4 wniosku to przytoczone już wyżej zaświadczenia o dochodach (polecamy

właśnie je dawać pracodawcy do wypełnienia jeśli ktoś z domowników ma umowę

zlecenie lub o dzieło, bo z doświadczenia wiemy, że jest ono czytelniejsze dla nich do

wypełnienia  niż  te  duże  zaświadczenie  na  osobnej  kartce/  w  osobnym pliku  do

pobrania).

Do wniosku dołączone jest także ZAŚWIADCZENIE o dochodach (osobna kartka/

w osobnym pliku do pobrania). Zaświadczenie te przekłada się do pracodawcy do

wypełnienia. Z doświadczenia wiemy, że może ono sprawiać trudności jeśli ma się

umowę zlecenie lub o dzieło. 

Wybór które zaświadczenie dają Państwo do wypełnienia i które nam złożycie należy

do Państwa. 

Do wniosku dołączone jest także OŚWIADCZENIE (na osobnej kartce/ w osobnym

pliku do pobrania). Poniżej przykład jak wypełnić oświadczenie na podstawie wyżej

wymienionej fiksacyjnej rodzinie Nowaków. 

Drugie  oświadczenie  to  zgoda  na  wystąpienie  do  PUPu  o  zaświadczenie

o świadczeniach.



Oświadczenie

Ja ……...Anna Nowak, ul XYZ 123, 44-310 Radlin...................................................................................
imię,  nazwisko,  miejsce  zamieszkania  osoby  składającej  oświadczenie

Legitymujący(a)  się  dowodem osobistym .....XXX83101811111...................................................................

składając  osobiście  oświadczenie  pod  rygorem  odpowiedzialności  karnej  za  składanie  fałszywych
zeznań,  przewidzianej  w art. 233 § 1 Kodeksu karnego*,  stosownie do art.75§ 2 Kpa,  oświadczam  co
następuje:

..Mieszkam pod w.w. adresem z mężem i trójką dzieci oraz moją matką. Jestem zarejestrowana w
PUP Wodzisław Śl. Bez prawa do zasiłku, mam odprowadzaną składkę zdrowotną. Dochód mojej
rodziny w okresie  od 1 stycznia do 31 marca  2020 stanowiła:  praca męża,  zasiłek rodzinny z
dodatkami  na  dzieci  Xawiera,  Emanuela  i  Felicję,  fundusz  alimentacyjny  na  syna  Emanuela
Kowalskiego (jego ojciec uchyla się od płacenia zasądzonych alimentów) oraz z jego praktyka
przyuczająca do zawodu, alimenty na córkę Felicję Wiśniewską  płacone prze jej ojca zgodnie z
wyrokiem  sądu  oraz  emerytura  mojej  matki  z  ZUSu.
....................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

Dane  powyższe  podałem(am)  zgodnie  z  prawdą  i  jestem  świadomy/a  odpowiedzialności  karnej  za
złożenie  fałszywego  oświadczenia,  co  potwierdzam  własnoręcznym  podpisem.

Radlin,  dnia wpisz dzień w którym złożysz wniosek!!                  ............Anna Nowak....................

podpis osoby składającej oświadczenie

Oświadczenie  zostało  odebrane  przez  

...................................................................................
                 nazwisko i imię osoby przyjmującej oświadczenie

*Art. 233 K.K.  §  1 – Kto  składając  zeznanie  mające  służyć  za  dowód  w  postępowaniu  sądowym  lub  innym

postępowaniu  prowadzonym  na  podstawie  ustawy,  zeznaje  nieprawdę  lub  zataja  prawdę,  podlega  karze

pozbawienia  wolności  do  lat  3.



Oświadczenie

Ja ……...Anna Nowak, ul XYZ 123, 44-310 Radlin...................................................................................
imię,  nazwisko,  miejsce  zamieszkania  osoby  składającej  oświadczenie

Legitymujący(a)  się  dowodem osobistym .....XXX83101811111...................................................................

składając  osobiście  oświadczenie  pod  rygorem  odpowiedzialności  karnej  za  składanie  fałszywych
zeznań,  przewidzianej  w art. 233 § 1 Kodeksu karnego*,  stosownie do art.75§ 2 Kpa,  oświadczam  co
następuje:

…...  W związku  z  stanem  zagrożenia  zarażenia  się  koronawirusem  SARS-CoV-2
upoważniam Urząd Miasta w Radlinie do uzyskania od Powiatowego Urzędu Pracy
w  (wpisz  miasto)  zaświadczenia  o  otrzymywanych  przeze  mnie  zasiłku/  składce
zdrowotnej  w  celu  rozpatrzenia  wniosku  o  dodatek  mieszkaniowy.
............................................................................................................................................................………......

...............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

Dane  powyższe  podałem(am)  zgodnie  z  prawdą  i  jestem  świadomy/a  odpowiedzialności  karnej  za
złożenie  fałszywego  oświadczenia,  co  potwierdzam  własnoręcznym  podpisem.

Radlin,  dnia wpisz dzień w którym złożysz wniosek!!                  ............Anna Nowak....................

podpis osoby składającej oświadczenie

Oświadczenie  zostało  odebrane  przez  

...................................................................................
                 nazwisko i imię osoby przyjmującej oświadczenie

*Art. 233 K.K.  §  1 – Kto  składając  zeznanie  mające  służyć  za  dowód  w  postępowaniu  sądowym  lub  innym

postępowaniu  prowadzonym  na  podstawie  ustawy,  zeznaje  nieprawdę  lub  zataja  prawdę,  podlega  karze

pozbawienia  wolności  do  lat  3.


