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I. Sprawy mieszkaniowe  
1) Twoje pierwsze mieszkania 
2) Dodatek  mieszkaniowy 

 
 
Ad. 1 ) 
 Twoje pierwsze Mieszkanie  
 
a ) Złożenie wniosku o lokal: - Urząd Miasta - 

Wydział d/s budynków i lokali 
 pobieramy wniosek z wydziału, udajemy 
się do administracji swojego miejsca 
zameldowania na pobyt stały 

 wypełniamy wniosek z administratorem i 
składamy go w urzędzie z którego 
został pobrany 

 oczekujemy na wskazanie lokalu 
 po wskazaniu lokalu pobieramy klucze z 
administracji i dokonujemy oceny lokalu 
pod względem przydatności do naszych 
potrzeb (zwróć uwagę przede 
wszystkim na: woda, usytuowanie wc, 
możliwość ogrzania, stan techniczny, 
sąsiedztwo) 

 jeżeli przyjmujesz zaproponowane 
mieszkanie, to zgłaszasz to w urzędzie 
w którym dostaniesz skierowanie do 
Administracji w celu najmu lokalu 
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 jeżeli nie przyjmujesz 
zaproponowanego mieszkania to 
czekasz na następne wskazanie, które 
może nastąpić w czasie bliżej 
nieokreślonym (warto dopytywać o 
postęp sprawy przynajmniej raz w 
tygodniu) 

 dokonaj uzgodnień z administracją co 
do zakresu ewentualnego remontu 
lokalu (np. okna, drzwi, podłoga, 
malowanie i inne) 

 
b ) Podpisanie protokołu zdawczo-

odbiorczego z Administracją 
(zadbaj o ewentualne zobowiązania 
administracji do dokonania niezbędnych 
napraw lub wymian) 
 

c ) Podpisanie umowy o najem lokalu i 
ustalenie wysokości czynszu, czego 
konsekwencją jest zameldowanie się pod 
nowym adresem i wymiana starego 
dowodu osobistego – patrz pkt. II. ppkt. 3 

 
d ) Podpisanie umowy z zakładem 

energetycznym 
 potrzebne dokumenty: umowa najmu 
lokalu, dowód osobisty, protokół 
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zdawczo-odbiorczy 
 pierwsze podłączenie jest bez opłat 

e ) Podpisanie umowy z gazownią 
 Potrzebne dokumenty: umowa najmu 
lokalu, Protokół szczelności instalacji 
który wypisze administracja dowód 
osobisty, protokół zdawczo-odbiorczy, 
opinia kominiarska 

 Po podpisaniu umowy nastąpi 
podłączenie instalacji, co wiąże się z 
wizytą pracowników w twoim domu 

  
 

Pamiętaj  o  płaceniu  rachunków 
wszystkich  !!!! 

 
ad. 2 )Dodatek mieszkaniowy  
 
Jeżeli twoje dochody nie przekraczają, 
określonej obowiązującymi przepisami, 
wysokości to masz możliwość ubiegać się o 
dodatek mieszkaniowy, który w całości lub w 
części pokryje wysokość płaconego przez 
ciebie czynszu, w tym celu musisz : 
 

 zgłosić się do Administracji z prośbą o 
wypełnienie wniosku o dodatek 
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mieszkaniowy, warunkiem otrzymania 
wniosku jest regularne opłacanie 
czynszu 

 złożyć w urzędzie miasta deklarację o 
wysokości dochodu na członka 
gospodarstwa domowego 

 
Potrzebne  dokumenty: 

 wniosek 
 dowód osobisty 
 umowa najmu lokalu 
 zaświadczenie o innych dochodach 
(jeżeli takie osiągasz) 

 książeczkę opłat za energię elektryczną. 
 

 Decyzje odbieramy osobiście w 
wyznaczonym przez urząd terminie 

 Dodatek mieszkaniowy przydzielany jest 
z reguły na okres 6 miesięcy a kwota 
dodatku przekazywana jest 
bezpośrednio na rachunek Administracji 

 Jeżeli kwota przyznanego dodatku 
mieszkaniowego przekracza faktyczne 
koszty opłat za mieszkanie to 
Administracja zwraca ci nadwyżkę 
dodatku. W odwrotnej sytuacji musisz 
dopłacić różnicę. 
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UWAGA  !!! 
Pamiętaj o terminie składania wniosku, 
należy go zło żyć na miesi ąc przed upływem 
terminu przyznanego ci wcze śniej dodatku 
mieszkaniowego. 
 
II. Sprawy  urz ędowe   
1) załatwianie  NIP-u 
2) załatwianie  renty 
3) zameldowanie 
 
Ad. 1 ) 
Wystąpienie do Urzędu skarbowego  o 
nadanie NIP-u (numer identyfikacji podatkowej): 
 

 w tym celu należy udać się do 
właściwego dla twojego miejsca 
zameldowania urzędu skarbowego, 
pobrać wniosek, wypełnić go a 
następnie złożyć w tym samym 
urzędzie; będzie ci to potrzebne w 
przypadku podjęcia jakiejkolwiek pracy 
oraz rozliczeń z podatku dochodowego. 

 jeżeli pracujesz to masz obowiązek 
rozliczyć się z dochodu na początku 
roku nie później niż do 30 kwietnia; w 
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tym celu musisz wypełnić druk zeznania 
podatkowego (PIT nr 36/37) a następnie 
wysyłać lub złożyć osobiście w urzędzie 
skarbowym. W wypełnieniu PIT-u 
pomogą ci ogólnie dostępne (np. w 
Internecie) programy komputerowe lub 
pracownicy Urzędu Skarbowego. 

 w urzędzie skarbowym pobieramy 
również zaświadczenia o dochodach dla 
różnych celów oraz uiszczamy opłaty 
skarbowe z tytułu umów cywilno –  

 prawnych np. umowa kupna sprzedaży. 
 
Ad. 2 ) 
ZUS  (Zakład Ubezpiecze ń Społecznych)  –  
załatwianie  renty 
 
Po usamodzielnieniu jeśli kontynuujesz naukę 
w szkole masz prawo do renty rodzinnej po 
zmarłym tacie lub mamie, jeżeli 
udokumentujesz staż pracy któregoś z nich lub 
jeśli twoi rodzice pobierali rentę. W tym celu 
powinieneś: 
 

 pobrać z ZUS-u wniosek o przyznanie 
renty rodzinnej 

 wypełnić wniosek (w wypełnieniu może 
ci pomóc pracownik ZUS-u) i złożyć w 
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urzędzie 
Renta rodzinna przyznawana jest na okres 
trwania nauki, jednak nie dłużej niż do 25 roku 
życia. 
 
Potrzebne  dokumenty : 
 

 dowód osobisty 
 akt zgonu rodzica (-ów) 
 dokumenty potwierdzające staż pracy 
rodziców w przypadku gdy nie pobierali 
emerytury lub renty 

 
UWAGA  !!!  
Gdy renta jest przyznana trzeba pami ętać o 
złożeniu na pocz ątku kolejnego roku 
szkolnego za świadczenia potwierdzaj ącego 
kontynuacje nauki, które wydaje twoja 
szkoła. 
 
Wszelkich niezbędnych informacji udzielą ci 
pracownicy ZUS-U 
 
 
Ad. 3 ) 
Urząd miasta zameldowanie  
W urzędzie miasta mamy obowiązek 
zameldować się na pobyt stały. W tym celu 
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udajemy się do wydziału meldunkowego. 
Potrzebne dokumenty: 
 

 dowód osobisty 
 umowa o najem lokalu 

Otrzymujesz zaświadczenie o zameldowaniu i 
w przeciągu dwóch tygodni musisz złożyć 
wniosek o wyrobienie nowego dowodu 
osobistego. 
W urzędzie miasta załatwiamy również inne 
sprawy np. złożenie wniosku o dowód osobisty, 
rejestracje samochodu. 
 
W każdym Urzędzie Miasta  znajduje się punkt 
informacji gdzie możesz uzyskać wszystkie 
niezbędne informacje. 
 
III. Miejski  O środek  Pomocy  
Społecznej  (MOPS) - pomoc 
finansowa  
Jeśli po opuszczeniu placówki chciałbyś 
kontynuować naukę to masz prawo do 
uzyskania pomocy na ten cel oraz pomocy na 
usamodzielnienie. Aby otrzymać taką pomoc 
musisz: 
 

 wskazać co najmniej na dwa miesiące 
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przed osiągnięciem pełnoletniości 
danych osoby która podejmie się 
pełnienia funkcji opiekuna 
usamodzielnienia 

 złożyć indywidualny program 
usamodzielnienia 

 złożyć wniosek o przyznanie pomocy na 
usamodzielnienie 

 
Musisz wiedzieć, że jednym z warunków 
przyznania pomocy pieniężnej na 
usamodzielnienie jest: 
 
 

 twoja pisemna deklaracja zawarta w 
indywidualnym programie 
usamodzielnienia, że pomoc ta będzie 
przeznaczona na zaspokojenie ważnej 
potrzeby: m.in. polepszenie warunków 
mieszkaniowych, podniesienie 
kwalifikacji zawodowych, pokrycie 
wydatków związanych z nauką 

 określenie w indywidualnym programie 
usamodzielnienia planu kontynuacji 
nauki 

 przedłożenie na początku każdego 
semestru zaświadczenia 
stwierdzającego kontynuację nauki 
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IV. Wezwanie do Wojskowej Komisji 
Uzupełnie ń (WKU) 
Po skończeniu 18 lat mężczyźni otrzymują 
wezwanie do WKU w celu obowiązkowej 
rejestracji. 
 
Potrzebne dokumenty: 

 wezwanie przysłane przez WKU 
 dowód osobisty 
 ewentualnie zaświadczenie ze szkoły o 
kontynuacji nauki 

 
Następnie oczekujesz na wezwanie WKU w 
celu stawienia się przed komisją lekarską. 
 
Potrzebne dokumenty: 

 wezwanie 
 książeczka rejestracyjna 
 zaświadczenie ze szkoły o kontynuacji 
nauki 

 zdjęcie 
 dokumenty potwierdzające przebyte 
choroby i poważniejsze urazy, które 
mogą uzasadnić niezdolność do 
odbycia służby wojskowej 
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W przypadku odroczenia odbycia służby 
wojskowej na czas nauki pamiętaj o 
dostarczaniu na początku każdego roku 
szkolnego zaświadczenia stwierdzającego 
kontynuację nauki. 
 
Komisja lekarska może przyznać następujące 
kategorie: 
 
A - zdolny do służby wojskowej 
D - niezdolny do służby wojskowej                                        
podczas pokoju 
E - niezdolny do służby wojskowej 
podczas pokoju i wojny 
 
 

 
V. Urząd Stanu Cywilnego  
 
1) zawarcie zwi ązku mał żeńskiego 
2) rejestracja  noworodków 
3) rejestracja  zgonów 
4) zmiana  imienia  i  nazwiska 
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Ad. 1 ) 
Małżeństwa cywilne i ko ścielne ze skutkami 
cywilnymi  
 
Małżeństwo cywilne i kościelne ze skutkami 
cywilnymi jest to związek zawarty w kościele z 
zarejestrowaniem w USC (wszystkie sprawy 
załatwia si ę w kościele).  

 złóż zaświadczenie o braku okoliczności 
wyłączających zawarcie małżeństwa 
(oświadczenie o stanie cywilnym), 
wydaje kierownik USC miejsca 
zamieszkania jednej z osób 
zamierzających zawrzeć związek 

 ślub cywilny-przed kierownikiem 
wybranego przez siebie USC. 

 
 
Potrzebne  dokumenty: 

 dowód osobisty 
 odpis skrócony aktu urodzenia (nie 
składasz skróconego aktu urodzenia 
jeżeli został sporządzony w USC, w 
którym zamierzasz zawrzeć związek 

 opłata skarbowa 75 zł 
 
 



 - 14 - 

 
Termin załatwienia sprawy: 

 cywilny - od 6 m-cy do 1 m-ca przed 
planowaną datą ślubu 

 kościelny ze skutkami cywilnymi - do 
3 m-cy przed planowaną datą ślubu. 

 
Ad. 2 ) 
Rejestracja  noworodków,  sporz ądzanie   
aktów  urodze ń: 
Rejestracji noworodków dokonuje się wg 
miejsca urodzenia dziecka w oparciu o 
zgłoszenie urodzenia dziecka wystawione przez 
lekarza. 
 
Potrzebne  dokumenty: 

 dowody osobiste rodziców oraz odpis 
skrócony aktu małżeństwa 

 dla dziecka pozamałżeńskiego: panna - 
dowód osobisty, odpis skrócony aktu 
urodzenia 

Termin załatwienia sprawy: 
 w dniu dokonania zgłoszenia. 
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Ad. 3 ) 
 
Rejestracja  zgonów  
Rejestracji zgonów dokonuje się wg miejsca 
zgonu. 
 
 
 
Potrzebne  dokumenty: 

 karta zgonu 
 dowód osobisty 
 dokumenty osoby zmarłej 
 dowód osobisty współmałżonka osoby 
zmarłej (jeśli pozostawał on w związku 
małżeńskim) 

 
Zgłoszenia dokonują: 

 małżonek lub dzieci zmarłego 
 najbliżsi krewni lub powinowaci 
 osoby zamieszkałe w lokalu gdzie 
nastąpił zgon 

 osoby obecne przy zgonie 
 administrator domu, w którym 
nastąpił zgon. 

 
Termin załatwienia sprawy: 

 w dniu dokonania zgłoszenia 
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Ad. 4 )  
Zmiana  imienia  i  nazwiska  
 
Sposób załatwienia sprawy: 
Decyzje o zmianie imion i nazwisk dla 
mieszkańców Łodzi z upoważnienia Prezydenta 
Miasta Łodzi wydaje Kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego Łódź - Centrum (al. Piłsudskiego 
100). 
Wniosek o zmianę nazwiska podlega 
uwzględnieniu, jeżeli jest uzasadniony ważnymi 
względami. W szczególności ważne względy 
zachodzą, gdy wnioskodawca nosi nazwisko: 
ośmieszające, o brzmieniu niepolskim, 
posiadające formę imienia lub gdy 
wnioskodawca pragnie zmienić swoje nazwisko 
na takie, którego od wielu lat używa. 
 
Potrzebne  dokumenty: 

 dowód osobisty osoby 
 odpis zupełny aktu urodzenia osoby, 
której zmiana dotyczy 

 odpis zupełny aktu małżeństwa (dla 
osoby pozostającej w związku 
małżeńskim) 

 odpis skrócony aktu urodzenia 
małoletnich dzieci, w przypadku zmiany 
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dotyczącej rodziców 
 podanie. 

 
Opłata skarbowa: 

 decyzja  - 30 zł, 
 podanie  -   5 zł, 
 załączniki          -     0,50 zł. 

 
Termin załatwienia sprawy: 

 do 30 dni. 
 
VI. Służba  Zdrowia  
 
Po usamodzielnieniu się powinieneś zadbać o 
zapewnienie sobie opieki lekarskiej. W tym celu 
musisz zapisać się w przychodni rejonowej w 
okolicy twojego miejsca zamieszkania. Udaj się 
do rejestracji po formularz zgłoszeniowy, który 
musisz dokładnie wypełnić. Wszystkie 
pozostałe informacje uzyskasz w rejestracji po 
złożeniu formularza. 
 
 
ZaUWAGA  !!! 
Aby korzysta ć bezpłatnie z usług lekarskich 
musisz mie ć opłacane składki zdrowotne. 
Składki s ą opłacane gdy jeste ś legalnie 
zatrudniony (składki opłaca pracodawca), 
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pobierasz rent ę lub gdy jeste ś 
zarejestrowany w urz ędzie pracy 
(pośredniak). 
 
 
VII. Zatrudnienie  
 
1) urząd  pracy 
2) CV  i  list  motywacyjny 
Ad. 1 ) 
Urząd pracy (po średniak) -  rejestracja  
bezrobotnego  
 
W urzędzie pracy możesz zarejestrować się 
jako osoba bezrobotna gdy nie pracujesz. 
Dzięki temu będziesz miał większe szanse na 
znalezienie pracy oraz na podniesienie swoich 
kwalifikacji poprzez różnego rodzaju kursy, 
staże i szkolenia. Będziesz mógł również 
korzystać z podstawowej opieki zdrowotnej. 
 
Dla uzyskania statusu bezrobotnego musisz 
wypełnić wniosek i złożyć go w urzędzie pracy 
wraz z odpowiednimi dokumentami. 
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Potrzebne  dokumenty: 
 

 dowód osobisty 
 świadectwo ukończenia szkoły 
 świadectwo ukończenia kursów (jeśli 
posiadasz) 

 świadectwo pracy z dotychczasowych 
miejsc pracy zakładów (jeśli posiadasz) 

 
Następnie dostaniesz decyzje o 
zarejestrowaniu oraz kartę do „odhaczenia” się 
z następnym terminem stawienia się w 
urzędzie. 
 
UWAGA  !!! 
Nie stawienie si ę w danym terminie grozi 
wyrejestrowaniem na trzy miesi ące bez 
prawa do zasiłku. 
 
Ad. 2 ) 
CV  (curriculum vitae)  i  list  motywacyjny  
 
CV jest to twój życiorys, który musisz mieć 
poszukując pracy. Podajemy tu przykłady jak 
można napisać CV i list motywacyjny, możesz 
tez poszukać przykładowych listów i cv w 
Internecie 
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Curriculum vitae 
 
Imię i Nazwisko:                                  Miejscowość i data 
Data urodzenia: 
Adres: 
Telefon: 
Mail: 
 
Wykształcenie: 

Rok ukończenia, dokładna 
nazwa szkoły, uczelni, 
kierunek, specjalizacja, 
zaczynamy od najwyższego 
poziomu wykształcenia. 
możesz wymienić 
najważniejsze przedmioty 
nauczania, podkreślić ocenę 
końcową z przedmiotów 
pasujących do oferty. 
Umieszczamy tu informacje o 
konkursach, wyróżnieniach, 
nagrodach podkreślając 
nabyte umiejętności 

Doświadczenie zawodowe: 
 

Wymieniamy kolejne miejsca 
pracy, zaczynając od 
ostatnio wykonywanych 
obowiązków zawodowych. 
Informacje powinny zawierać 
daty zatrudnienia (miesiąc, 
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rok), określenie rodzaju, 
oraz miejsca działalności 
firmy, zajmowane 
stanowisko, opis czynności, 
wykonywanych zadań, oraz 
umiejętności. Umieszczamy 
tu również prace na zlecenie, 
staże, praktyki, wolontariat. 

Dodatkowe umiejętności: 
  

Opisujemy wszystkie nasze 
umiejętności, jakie mogą być 
przydatne na stanowisku, o 
które się ubiegamy 

Cechy osobowe;  
Umieszcza się tutaj listę 4-6 
cech naszego charakteru, 
które mogą być ważne dla 
pracodawcy, oraz stanowią 
nasze mocne strony i 
możemy się nimi pochwalić. 

Zainteresowania:  
Wypisujemy tu krótko, 
rzeczy, które lubimy robić, 
nasze pasje, aby nadać 
osobisty, mniej formalny 
wymiar biografii zawodowej. 

Referencje: 
Możemy tu dołączyć listy 
referencyjne, opinie 
poprzednich pracodawców, 
opiekunów praktyk, staży lub 
podajemy nazwę firmy, 
nazwisko, imię, stanowisko, 
numer telefonu osoby, która 
może takich referencji     
udzielić. 
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List motywacyjny 
 

Joanna Kowalska                            Łódź, dnia 15.03.2005 
Ul. Klonowa 30  
00-326 Łódź 
Tel.(042)655 43 78  

 
 
 
 

Pan 
Maciej Jarosz  
Dyrektor ds. personalnych 
„Agro-Test” Sp. Z O.O 
01-346 Łódź, ul. Wspólna 3  
 

 
 

 
Szanowny Panie Dyrektorze 
 
 
 

W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w „Gazecie 
Wyborczej” w dniu 12.03.2005r. chciałbym zgłosić swoją 
kandydaturą na stanowisko grafika komputerowego w 
dziale Promocji i Marketingu w Państwa firmie. 

Spełniam wszystkie warunki przestawione w ofercie. 
Ukończyłem w ubiegłym roku Technikum Informatyczne, 
oraz kurs grafiki komputerowej organizowany przez 
Wojewódzki Urząd Pracy w ramach programu „Absolwent”. 
Potrafię samodzielnie przygotować foldery reklamowe, 
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aktywne strony internetowe. Sprawnie posługuję się 
zawansowanymi programami graficznymi, komputerowym 
składem ulotek i tekstów. 

Posiadam zmysł estetyczny, wyczucie koloru i formy, co 
potwierdzają nagrody i wyróżnienia w konkursach 
plastycznych i fotograficznych.  

Nie mam Bogatego doświadczenia zawodowego, ale 
praktyka nabyta w szkole, dodatkowe umiejętności 
zdobyte na szkoleniach komputerowych, oraz wolontariat 
w dziale Promocji w firmie „PebexCompact” mogą 
wskazywać na moje zaangażowanie i samodzielność w 
wykonywaniu powierzonych mi zadań. 

Jestem osobom młodą , dyspozycyjną, lubię pracować 
w zespole, łatwo nawiązuje kontakty z ludźmi. 
Współpracownicy i przełożeni cenią moją pomysłowość i 
sumienność. 

Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to 
stanowisko. Oczekuję zaproszenia na rozmowę w 
wyznaczonym terminie. 

 
 
 
                           Z poważaniem(własnoręczny podpis) 
 
 
 
 

Pamiętajcie nie przepisujcie wszystkiego z 
przykładów, najlepiej traktować je jako 
podpowiedź do której zawsze można zajrzeć. 
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Jesteśmy tacy sami jak wy, to samo przeszliśmy 
jakiś czas temu i teraz swoją wiedzom chcemy 
się podzielić z wami. Jeżeli macie jeszcze jakieś 
pomysły lub zauważyliście jakieś błędy chętnie 
was wysłuchamy. 
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