DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE KRYTERIÓW
SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH PRZEZ WNIOSKODAWCĘ
Na potwierdzenie spełniania kryteriów społeczno-ekonomicznych, Wnioskodawca jest
zobowiązany dostarczyć przynajmniej jeden z poniższych dokumentów:
1. Dla osób posiadających prawo do dodatku mieszkaniowego i/lub energetycznego lub
osób otrzymujących pomoc rzeczową w postaci opału lub ryczałtu na jego zakup
a) decyzja administracyjna przyznająca dodatek mieszkaniowy wraz z ryczałtem na zakup
opału na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatku mieszkaniowym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 966 ze zm.) lub dodatek energetyczny na podstawie ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.) albo
b) decyzja administracyjna przyznająca pomoc w postaci opału na podstawie ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 163 ze zm.).
2. Dla osób z niepełnosprawnością - aktualne jedno z następujących orzeczeń:
a) orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni
niepełnosprawności,
b) orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych
przepisów,
c) orzeczenie o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia,
d) orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
e) orzeczenie Komisji Inwalidztwa i Zatrudnienia o zaliczeniu do grupy inwalidów,
f) orzeczenie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym
wydane przez KRUS.
3. Dla osób z zaburzeniami psychicznymi - aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub
zaświadczenie lekarskie.
4. Dla osób posiadających prawo do świadczeń rodzinnych - decyzja administracyjna
przyznająca świadczenia rodzinne na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 ze zm.).
5. Dla rodzin wielodzietnych wychowujących troje i więcej dzieci - decyzja administracyjna
przyznająca zasiłek rodzinny na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 ze zm.).
6. Dla rodzin zastępczych - postanowienie Sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej.
Wymagane jest dostarczenie kserokopii co najmniej jednego spośród ww. dokumentów wraz
z jednoczesnym okazaniem jego oryginału.

