
DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO USTALENIA PRAWA DO 

 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 
 

 

W przypadku wnioskowania o ustalenia prawo do świadczenia wychowawczego na pierwsze i kolejne dziecko: 
 

 

 

1) W przypadku posiadania gospodarstwa rolnego – nakaz płatniczy lub zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego w ha 

przeliczeniowych za 2017r. 
 

2) Umowa 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 Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, 
 

3) Umowa o wniesieniu wkładów gruntowych – w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą 

spółdzielnię produkcyjną, 
 

4) Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów                          

o zryczałtowanym podatku dochodowym za 2017r. zawierające informacje o:  roku podatkowym, którego dotyczy 

zaświadczenie, danych podatnika,  formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku, wysokości 

opłaconego podatku 
 

5) W przypadku utraty dochodu: dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu (np. 

świadectwo pracy, umowa zlecenie, PIT 11 itp., decyzja dot. zasiłku dla bezrobotnych, decyzja dot. zasiłku macierzyńskiego, 

decyzja dot. świadczenia rodzicielskiego) 
 

6) W przypadku uzyskania dochodu - umowa o pracę oraz zaświadczenie od pracodawcy o dochodzie netto za miesiąc 

następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu (np. rozpoczęcie pracy następuje dnia 5 czerwca 2018r., 

wówczas zaświadczenie o dochodzie netto za m-c lipiec 2018r.) W przypadku umowy na okres próbny, należy dołączyć 

również kolejną umowę (np. umowę na czas określony lub nieokreślony); lub decyzja dot. zasiłku dla bezrobotnych, decyzja 

dot. zasiłku macierzyńskiego, decyzja dot. świadczenia rodzicielskiego itp. 
 

7) Orzeczenie o niepełnosprawności - w przypadku dziecka niepełnosprawnego; 
 

8) Wyrok sądu orzekającego rozwód lub separację - w przypadku osoby rozwiedzionej lub żyjącej w separacji; 
 

9) Orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka; 
 

10) Prawomocne orzeczenie sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka; 
 

11) Orzeczenie sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia 

zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu 

wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub 

poza rodziną, 
 

12) W przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w 

orzeczeniu sądu: 

– zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji 

alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub  

– informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z 

wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą 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, 
 

13) Przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani 

orzeczeniem sądu , ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny; 
 

14) Akt zgonu małżonka – w przypadku wdowy/ wdowca; 
 

15) Odpis zupełnego aktu urodzenia dziecka - w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany; 
 

16) Prawomocne postanowienia sądu orzekającego przysposobienie 
 

17) Odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne; 
 

18)  Zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie                                 

o przysposobienie dziecka; 
 

19)  Odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną                        

w porównywalnych i powtarzających się okresach; 
 

20) W przypadku, gdy członek rodziny przebywa poza granicami kraju: 

- kserokopia: aktów urodzenia dzieci; aktu małżeństwa; dowodu osobistego osoby (rodzica) przebywającego na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

- formularz dotyczący pobytu za granicą. 


