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INSTRUKCJA

Długość oczekiwania na decyzję zależy w dużej mierze od kompletności złożonych dokumentów.

Wypełnij i załącz następujące dokumenty:

• Załączony  formularz danych

• Formularze obcojęzyczne- podpisz w miejscu X
o Antrag auf Kindergeld Ausland

Podpis po lewej stronie: mąż/wnioskodawca
Podpis po prawej stronie: żona

o Antrag Kindergeld
Podpis po lewej stronie: mąż/wnioskodawca
Podpis po prawej stronie: żona

o Erklarung zu den Verhaltnissen eines uber 18 Jahre alten Kindes (dla dzieci powyżej 18. roku życia)
Podpis po lewej stronie: mąż/wnioskodawca
Podpis po prawej stronie: dziecko

• Lohnsteuerbescheinigung lub wszystkie odcinki miesięczne Abrechnung

• Kopię aktu małżeństwa i aktu urodzenia dziecka/dzieci na drukach europejskich

• Kopia decyzji o przyznaniu/nieprzyznaniu zasiłku w innym państwie UE (ROPS, MOPS)

• Wypełnione Zaświadczenie dotyczące składu rodziny, potwierdzające zameldowanie dziecka z 

opiekunem, poświadczone przez Urząd Miasta i Gminy

• Kopię potwierdzenia zameldowania w Niemczech lub zaświadczenia o pobycie stałym na terenie Niemiec

• Kopię umowy najmu mieszkania w Niemczech

• Kopię potwierdzenia ubezpieczenia w Niemczech (np. kopia karty ubezpieczenia zdrowotnego-

Sozialversicherungsnachweis)

• Kopia aktualnego dowodu tożsamości

• Jeśli ubiegasz się o zasiłek za obecny rok  załącz wypełniony i podbity przez pracodawcę druk 

Arbeitgeberbescheinigung oraz wszystkie Abrechnungi od początku roku do chwili obecnej. Należy 

udokumentować każdy okres  zatrudnienia.

• Jeśli dziecko ukończyło 18 lat - Zaświadczenie o nauce dziecka wypełnione przez szkołę/uczelnię.

Jeśli pracowałeś jako pracownik oddelegowany przez polską firmę  do pracy w Niemczech, załącz 

dodatkowe dokumenty:

• Kopię poświadczenia ubezpieczenia od pracodawcy na druku europejskim A1

• Kopię zaświadczenia o dochodach EU/EWR

• Podbite i podpisane przez pracodawcę Bescheinigung des Arbeitgebers za każdy okres zatrudnienia

• Kopię umowy o pracę na zasadzie oddelegowania (najlepiej niemiecką wersję)

Dokumenty dotyczące opiekuna dziecka

• W przypadku, gdy opiekun dziecka był osobą bezrobotną w danym roku, załączyć należy oświadczenie o 

pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych (wraz z wysokością zasiłku)

• Kopia dowodu tożsamości opiekuna
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FORMULARZ DANYCH - ZASIŁEK RODZINNY

DANE WNIOSKODAWCY

Imię i nazwisko

Data urodzenia

E-mail

Numer telefonu kontaktowego

Adres w Polsce

Adres w Niemczech

Stan cywilny: wolny/na żonaty/a w konkubinacie rozwiedziony/na w separacji

Od kiedy:

DANE WSPÓŁMAŁŻONKA/PARTNERA

Imię i nazwisko

Czy w ciągu ostatnich 5 lat pobierał/ła zasiłek na dzieci na 

terenie Polski?

Tak, od ………………… do …………………

Nie

Czy w ciągu ostatnich 5 lat pobierał/ła inne świadczenia z 

instytucji państwowych w Polsce? Jeśli TAK, to z jakiej 

instytucji?

Na terenie jakiego kraju opłacał/ła ubezpieczenie 

społeczne?

Polska

Niemcy

Czy w ciągu ostatnich 5 lat pobierał/ła rentę/emeryturę na 

terenie Polski?

Tak

Nie

Czy w ciągu ostatnich 5 lat pracował/ła zawodowo na 

terenie Polski?

Podaj datę zatrudnienia i nazwę pracodawcy.

Czy w ciągu ostatnich 5 lat pracował/ła za granicą?

Podaj datę zatrudnienia i nazwę pracodawcy.
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FORMULARZ DANYCH - ZASIŁEK RODZINNY

DANE DZIECI

Imię i nazwisko Data urodzenia Pesel Czy dziecko uczy się? Czy dziecko pracuje?

1.

2.

3.

4.

5.

Czy pobierałeś zasiłek na dziecko na terenie Polski?
Tak, od ………………… do …………………

Nie

Kto opiekował się dziećmi w trakcie Twojego pobytu za granicą?

DANE O STOSUNKU PRACY, UBEZPIECZENIU, ZASIŁKACH

Nazwa i adres pracodawcy za granicą Data rozpoczęcia pracy Data zakończenia pracy

Gdzie opłacane było ubezpieczenie społeczne?
Polska (załącz A1)

Niemcy

Jeśli w Niemczech wpisz numer ubezpieczenia 

(Versicherungsnummer)

Czy w ciągu ostatnich 5 lat sładałeś/aś wniosek lub pobierałeś/aś

emeryturę za granicą?

Tak

Nie

Czy w ciągu ostatnich 5 lat sładałeś/aś wniosek lub pobierałeś/aś

emeryturę w Polsce?

Tak

Nie

Czy w ciągu ostatnich 5 lat prowadziłeś/aś działalność 

gospodarczą za granicą?

Tak

Nie

Czy w ciągu ostatnich 5 lat otrzymywałeś pieniądze z instytucji 

państwowych w Polsce?

-z jakiej instytucji?

-od kiedy do kiedy?

-jakie świadczenie? (wypadkowe, chorobowe, urlop macierzyński)

Czy w ciągu ostatnich 5 lat otrzymywałeś pieniądze z instytucji 

państwowych w Niemczech?

-z jakiej instytucji?

-od kiedy do kiedy?

-jakie świadczenie? 

Czy w ciągu ostatnich 5 lat przerywałeś zatrudnienie?

Jeśli TAK, to z jakiego powodu? (urlop macierzyński, 

wychowawczy, choroba, wypadek przy pracy, bezrobocie)

Z jakiej instytucji pobierane były pieniądze?
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FORMULARZ DANYCH - ZASIŁEK RODZINNY

DANE DZIECI PEŁNOLETNICH DO 25 R.Ż (JEŚLI SPEŁNIAJĄ WARUNKI Z PKT. 3 

INFORMATORA)

Imię i nazwisko

Stan cywilny

Czy posiada własne dzieci?
Tak

Nie

Czy mieszka w gospodarstwie domowym wnioskodawcy?
Tak

Nie

Czy zakończyło wykształcenie zawodowe? (kiedy, nazwa zawodu)

Czy ukończyło studia? (kiedy, nazwa tytułu)

Czy dziecko pracuje?

(rodzaj umowy, od kiedy do kiedy, nazwa i adres pracodawcy, 

ilość godzin pracy w tygodniu)

Imię i nazwisko

Stan cywilny

Czy posiada własne dzieci?
Tak

Nie

Czy mieszka w gospodarstwie domowym wnioskodawcy?
Tak

Nie

Czy zakończyło wykształcenie zawodowe? (kiedy, nazwa zawodu)

Czy ukończyło studia? (kiedy, nazwa tytułu)

Czy dziecko pracuje?

(rodzaj umowy, od kiedy do kiedy, nazwa i adres pracodawcy, 

ilość godzin pracy w tygodniu)

Imię i nazwisko

Stan cywilny

Czy posiada własne dzieci?
Tak

Nie

Czy mieszka w gospodarstwie domowym wnioskodawcy?
Tak

Nie

Czy zakończyło wykształcenie zawodowe? (kiedy, nazwa zawodu)

Czy ukończyło studia? (kiedy, nazwa tytułu)

Czy dziecko pracuje?

(rodzaj umowy, od kiedy do kiedy, nazwa i adres pracodawcy, 

ilość godzin pracy w tygodniu)
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FORMULARZ DANYCH - ZASIŁEK RODZINNY

……………………………...
DATA

…………………………………………………………………………………………………
CZYTELNY PODPIS KLIENTA

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy iż przekazane przez Państwa dane wykorzystywane są przez DORFIN Group Sp. z o. o. zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia

1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. nr 101 poz. 926), wyłącznie dla celów świadczenia i rozliczania usług będących przedmiotem naszej

działalności, w tym odpowiedzi na Państwa prośbę o kontakt. W zakresie w jakim udostępnione dane nie są konieczne dla dokumentowania stanu wzajemnych rozliczeń

lub realizacji zleconych usług, po złożeniu przez Państwa stosownego wniosku niezwłocznie dokonamy ich usunięcia lub zmiany.

BANK

Nazwa banku

Imię i nazwisko właściciela konta

Adres właściciela konta (podany w banku)

NUMER KONTA BANKOWEGO

KOD SWIFT (zazwyczaj 8 znaków)
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