DO WYPEŁNIONEGO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO
ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO NALEŻY DOŁĄCZYĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY
1. ksero aktów urodzenia dziecka/dzieci;
2. ksero dowodu osobistego wnioskodawcy i współmałżonka(ki)/konkubenta(ki);
3. ksero dokumentu potwierdzającego tymczasowe zameldowanie lub potwierdzenie zamieszkania w miejscu
pobytu – jeżeli osoba nie ma miejsca zamieszkania;
4. ksero orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecka;
5. ksero aktu zgonu;
6. ksero odpisu prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie dziecka lub zaświadczenie
sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o
przysposobienie dziecka;
7. ksero orzeczenia sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
W przypadku osób, które ubiegają się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko:
8. oświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na
zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych lub zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego za 2014 rok (druk
oświadczenia dostępny w Dziale Świadczeń Rodzinnych);

9. oświadczenie/zaświadczenie (ZUS, KRUS, pracodawca) członków rodziny zawierające informację
o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne poniesionych w roku 2014 – 9% (druk oświadczenia dostępny
w Dziale Świadczeń Rodzinnych);
10. ksero nakazu płatniczego za 2014 r. lub zaświadczenie z właściwego organu gminy lub oświadczenie
o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w ha przeliczeniowych za 2014 r. (druk oświadczenia dostępny
w Dziale Świadczeń Rodzinnych);
11. ksero umowy dzierżawy w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny
gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu
społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty
określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji
Gwarancji Europejskiego i Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej;
12. ksero umowy w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię
produkcyjną;
13. ksero decyzji o wpisie/wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej lub wydruk CEIDG;
14. ksero decyzji o karcie podatkowej za 2014 r.;
16. ksero przekazów/przelewów pieniężnych dokumentujących wysokość zapłaconych/otrzymanych alimentów
za 2014 r.;
17. ksero odpisu podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu/odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść
ugody sądowej/odpisu zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, lub innego tytułu
wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązującego do alimentów na rzecz osób w
rodzinie lub poza nią;
18. zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej
bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów lub informacja
właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem
tytułu wykonawczego za granica albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy
prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika
alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą;

Utrata dochodu:
19. ksero świadectwa pracy, umowy zlecenie/o dzieło lub innej umowy, na podstawie której w 2014 r. była
wykonywana praca;
20. ksero PIT-11, PIT-11A, PIT-28, PIT-36, PIT-37, PIT-39, PIT-40 za 2014 rok;
21. zaświadczenie określające datę oraz wysokość utraconego dochodu za rok 2014 - jeśli osoba nie posiada
PIT–ów;
22. ksero decyzji o utracie zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia
kompensacyjnego, emerytury, renty(rodzinnej lub socjalnej);
23. ksero decyzji o utracie zasiłku chorobowego/świadczenia rehabilitacyjnego/zasiłku macierzyńskiego przysługującego po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
24. ksero decyzji o utracie stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca
2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U z 2012 r. poz 572, z pózn. zm.);

Uzyskanie dochodu:
25. oświadczenie/zaświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego netto oraz liczbie miesięcy w których
dochód był uzyskany – w przypadku uzyskania dochodu w 2014 r. oraz ksero PIT za ten okres;
26. oświadczenie/zaświadczenie określające wysokość dochodu uzyskanego netto za miesiąc następujący po
miesiącu, w którym dochód został osiągnięty - w przypadku uzyskania dochodu w roku 2015 lub 2016;
27. ksero umowy zlecenie/o dzieło lub innej umowy, na podstawie której jest wykonywana praca;
28. ksero decyzji o przyznaniu zasiłku chorobowego/świadczenia rehabilitacyjnego/zasiłku macierzyńskiego przysługującego po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
29. ksero decyzji o utracie stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca
2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U z 2012 r. poz 572, z pózn. zm.);
UWAGA!!! W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczenia
wychowawczego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wyżej wymienione, podmiot
realizujący świadczenie może domagać się złożenia takiego dokumentu.

