ZASILEK RODZINNY - KINDERGELD
Należy dostarczyć do nas następujące dokumenty:
Niemiecki NUMER IDENTIFIKACJI PODATKOWEJ wnioskodawcy, tzw. SteuerIdentifikationsnummer
(St-Id.Nr.) oraz dzieci, jeżeli mieszkaja w Niemczech. WAZNE!!! Bez tego numer nie można skladac wniosku
na rodzinne;
PESEL dzieci, jeżeli nie mieszkaja w Niemczech. WAZNE!!!!!
ANKIETA Z DANYMI OSOBOWYMI – dokładnie wypełniona i czytelnie podpisana przez obojga rodziców.
UMOWA – wypełniona i czytelnie podpisana w miejscu „Zleceniodawca”. Jeden z egzemplarzy pozostawić sobie,
drugi proszę odesłać do nas.
PELNOMOCNICTWO oraz OSWIADCZENIE; nie wypelniac, tylko podpisac.
PODPISANY WNIOSEK „ANTRAG AUF KINDERGELD” dwa egzemplarze– jeden: czytelnie
podpisać przez osobę wnioskującą ( po lewej stronie ) oraz malzonka/partnera ( po prawej stronie ).
Drugi: tylko podpisuje wnioskodawca. Nie wypełniać. WNIOSEK NOWY OD ROKU 2015!!!!
„ARBEITGEBERBESCHEINIGUNG” -ZAŚWIADCZENIE PRACODAWCY– o pracy w Niemczech;
zaświadczenie wypelnione i potwierdzone przez pracodawcę.
FORMULARZ KONTO BANKOWE – wypisac i podpisuje wlasciciel konta. Wazne!!!
ZAŚWIADCZENIE o wspólnym zameldowaniu calej rodziny w Polsce z tlumaczeniem lub „Zaswiadczenie o
skladzie rodziny” dwujezyczne; jeżeli nie jest wspolne zameldowanie, to skontaktuj się z nami.
UNIJNY AKT URODZENIA DZIECKA/ DZIECI.
UNIJNY AKT MAŁŻEŃSTWA.
ZAŚWIADCZEDCZENIE o zameldowaniu w Niemczech.
ZAŚWIADCZENIE O KONTYNUACJI NAUKI – w przypadku dzieci powyżej 18 lat.
ZAŚWIADCZENIE O BEZROBOCIU – doroslego dziecka,
ZAŚWIADCZENIE A1, jeżeli posiadasz lub pracodawca wyda.
KOLOROWA KOPIA DOWODÓW OSOBISTYCH obojga rodziców;
KOPIE NIEMIECKICH DECYZJI PODATKOWYCH, KART PODATKOWYCH (Lohnsteuerbescheinigungen) oraz Kopie Zaswiadczenia UE/EOG, za okres za który ubiegasz się o Kindergeld

NALEZY PAMIETAC - WAŻNE!!!
1.
2.
3.
4.
5.

O zasiłek rodzinny można starać się na dziecko do 18 roku życia lub 25 roku życia w przypadku
kontynulacji nauki szkolnej lub do 21tego roku zycia, jeżeli dziecko poszukuje pracy.
Cała procedura starania się o zasiłek może trwac od miesiaca do nawet roku, dokumenty dostarczamy do
Familienkasse osobiscie i jestesmy w Bautzen co najmniej raz w miesiacu.
Pamiętaj o dołożeniu kopii wszelkich innych decyzji lub dokumentow, o których jest mowa w
formularzu z danymi osobowymi.
Na dokumentach w j. niemieckim proszę złożyć wyłącznie podpisy, nie wypełniać ich oraz nie wpisywać dat.
W razie otrzymania jakiejkolwiek korespondencji z Urzędu Niemieckiego prosimy o niezwłocznie
przesłanie nam kopii otrzymanych dokumentów na nizej podany adres lub e-mail.

KOMPLET DOKUMENTÓW NALEZY WYSŁAĆ LISTEM POLECONYM NA NASZ ADRES:

Beratungsstelle K. Kolaczek
Dachsweg 5
49577 Kettenkamp
Niemcy – Deutschland
W RAZIE PYTAŃ SŁUŻYMY POMOCĄ

Tel.: 0049 5436 96 96 79 (od wtorku do czwartku, w godz. od 11,00 do 13,00)
Mobil: 0049 175 24 23 425 (Pan Erwin – pracownik w terenie)
e-mail: k.kolaczek@lohi-fuldatal.de; Fax: 0049 5436 96 97 59

