
Świadczenie wychowawcze

Do  wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego należy dołączyć następujące 
dokumenty:
1.    uwierzytelniona kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o ustalenie prawa 

do świadczenia wychowawczego (tj. dowodu osobistego lub paszportu),

2.    karta pobytu – w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  na 
podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 
127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.);

3.    karta  pobytu  i  decyzja  o  udzieleniu  zezwolenia  na  pobyt  czasowy  –  w przypadku  cudzoziemca 
posiadającego kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy";

4.    odpis  prawomocnego  orzeczenia  sądu  orzekającego  rozwód  lub  separację  albo  odpis  zupełny  lub 
skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka – w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;

5.    odpis  prawomocnego  postanowienia  sądu  orzekającego  przysposobienie  lub  zaświadczenie  sądu 
opiekuńczego  lub  ośrodka  adopcyjnego  o  prowadzonym  postępowaniu  sądowym  w sprawie 
o przysposobienie dziecka;

6.    orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;

7.    inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, 
m.in.: 

a)    uwierzytelniona  kopia  lub  oryginał  odpisu  skróconego  aktu  urodzenia  dziecka  lub  dokumentu 
tożsamości dziecka,

b)    odpis zupełny aktu urodzenia dziecka – w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany,

c)    w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze lub członek rodziny przebywa 
za  granicą  należy  dostarczyć  dokument  potwierdzający  ten  fakt,  np.  uwierzytelniona  kopia  umowy 
o pracę, potwierdzenie zarejestrowania działalności gospodarczej, itp.

oraz  w  przypadku  ubiegania  się  o  ustalenie  prawa  do  świadczenia  wychowawczego 
NA     PIERWSZE   DZIECKO   (świadczenie uzależnione od kryterium dochodowego)  :

8.    dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio: 

a)   oświadczenia (wszystkich pełnoletnich członków rodziny) o dochodach osiągniętych w roku 2014, 
innych  niż  dochody  podlegające  opodatkowaniu  podatkiem  dochodowym  od  osób  fizycznych  na 
zasadach określonych w art.  27,  art.  30b,  art.  30c,  art.  30e i  art.  30f  ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. 
o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) (załącznik nr 2 do 
rozporządzenia),

b)   oświadczenia (wszystkich pełnoletnich członków rodziny) rozliczających się na podstawie przepisów 
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne 
o dochodzie osiągniętym w roku 2014 (załącznik nr 3),

c)   zaświadczenie  właściwego  organu  gminy,  uwierzytelniona  kopia  nakazu  płatniczego  albo 
oświadczenie  o  wielkości  gospodarstwa  rolnego  wyrażonej  w  hektarach  przeliczeniowych  ogólnej 
powierzchni w roku 2014 (załącznik nr 4),  (Uwaga! w przypadku zmiany w powierzchni gospodarstwa 
rolnego w 2014 r. należy dołączyć dokument potwierdzający datę zmiany – np. uwierzytelniona kopię 
aktu notarialnego),

d)   uwierzytelniona kopia 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 Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,

e)     umowa o wniesieniu  wkładów gruntowych – w przypadku wniesienia  gospodarstwa rolnego do 
użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,

f)    uwierzytelniona kopia odpisu podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na 
rzecz  osób  w  rodzinie  lub  poza  rodziną  lub  uwierzytelnioną  kopię  odpisu  protokołu  posiedzenia 
zawierającego treść ugody sądowej, odpisu 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,

g)   przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie 
rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową, ugodą zawartą przed mediatorem lub innym 
tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza 
rodziny,



h)    w  przypadku  gdy  osoba  uprawniona  w  2014  roku  nie  otrzymała  alimentów  albo  otrzymała  je 
w wysokości  niższej  od  ustalonej  w  orzeczeniu  sądu,  ugodzie  sądowej  lub  ugodzie  zawartej  przed 
mediatorem:

– zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (od komornika) 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,

i)    dokument  określający  datę  utraty  dochodu  (np.  uwierzytelniona  kopia  świadectwa  pracy, 
zaświadczenie potwierdzające datę zakończenia umowy zlecenie / o dzieło, prawa do renty / emerytury, 
dokument potwierdzający datę wyrejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej, zaświadczenie 
z KRUS potwierdzające datę utraty prawa do zasiłku macierzyńskiego, zaświadczenie potwierdzające 
datę zakończenia urlopu wychowawczego, itp.) oraz wysokość utraconego dochodu (np. uwierzytelniona 
kopia PIT-11, PIT-40, PIT-ZG za 2014 rok),

j)     dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, 
w których dochód był uzyskiwany – w przypadku uzyskania dochodu w roku 2014,

k)   dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny za miesiąc następujący 
po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu – w przypadku uzyskania dochodu po roku 2014;

l)    zaświadczenie z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o wysokości zasiłku chorobowego lub 
zasiłku macierzyńskiego wypłaconego w roku 2014;

m)  zaświadczenie  lub  uwierzytelniona  kopia  decyzji  potwierdzających  wysokość  stypendiów 
wypłaconych w roku 2014.

Przez PIERWSZE  DZIECKO  należy  rozumieć  jedyne  lub  najstarsze  dziecko  w  rodzinie  w  wieku  do 
ukończenia    18     roku życia  ;  w przypadku dzieci  urodzonych tego samego dnia,  miesiąca i  roku,  będących 
najstarszymi dziećmi w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia, pierwsze dziecko oznacza jedno z tych 
dzieci wskazane przez rodzica (lub opiekuna faktycznego albo opiekuna prawnego dziecka).

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego należy składać od dnia 01 kwietnia 2016 r.

Kopie dokumentów niezbędnych do przyznania świadczenia wychowawczego uwierzytelnia organ właściwy 
prowadzący  postępowanie  w  sprawie  świadczenia  wychowawczego  (GOPS  w Wojniczu),  notariusz  lub 
instytucja, która dokument wydała. 

Wniosek i załączniki do wniosku, określone w ust. 4 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, mogą 
być składane drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego:

1) utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny;

2) udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;

3) banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających wymogi określone w informacji 
zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny 
po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji;

4) wskazanego w informacji, o której mowa w pkt 3.

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w terminie 3 miesięcy od 
dnia wejścia w życie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwu w wychowywaniu dzieci, prawo 
do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala się począwszy od dnia wejścia w życie 
ustawy (tj. od 01.04.2016)

Ustalenie  i  wypłata  świadczenia  wychowawczego,  w  przypadku  złożenia  wniosku  w terminie  następuje 
w terminie 3 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Wnioski złożone po w/w terminie będą rozpatrywane od miesiąca złożenia kompletu dokumentów.


