WYKAZ DOKUMENTÓW DO USTALENIA PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO
Do wniosku należy przedłożyć KOPIE DOKUMENTÓW, a oryginały przedstawić do wglądu!
Składanie wniosków wraz z kompletem dokumentów usprawni obsługę stron.
1. DOKUMENTY STWIERDZAJĄCE WYSOKOŚĆ DOCHODÓW CZŁONKÓW RODZINY w 2016 r., w tym odpowiednio:
(UWAGA!!! TYLKO DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ NA PIERWSZE DZIECKO)
1) w przypadku osiągania dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach
określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - PIT-y 11 albo PIT 36 za 2016 r.,
2) w przypadku osiągania dochodów podlegających opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w 2016 r.– zaświadczenie naczelnika urzędu
skarbowego.
3) zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów, uzyskanych w 2016 r. tj.:
➢ oświadczenie przez wnioskodawcę o wysokości uzyskanego dochodu innego niż dochody podlegające opodatkowaniu przez
wszystkich członków rodziny (min. alimenty na rzecz dzieci, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenie
rodzicielskie, stypendia, deputat węglowy i inne określone w przepisach ustawy o świadczeniach rodzinnych),
➢ w przypadku utraty dochodu przez osobę ubiegającą się lub członka jego rodziny - dokument określający datę utraty
dochodu (np. świadectwo pracy, zaświadczenie od pracodawcy) oraz wysokość utraconego dochodu za 2016 r. (np. PIT 11),
➢ w przypadku uzyskania dochodu przez osobę ubiegającą się lub członka jego rodziny w roku 2016 – dokument określający
wysokość uzyskanego dochodu przez wnioskodawcę lub członka jego rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód
był osiągany (np. PIT 11 i umowa o pracę, PIT 11 A i decyzja z ZUS),
➢ w przypadku uzyskania dochodu przez osobę ubiegającą się lub członka jego rodziny po roku 2016 - dokument
określający wysokość uzyskanego przez wnioskodawcę lub członka jego rodziny dochodu z miesiąca następującego
po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, (druk zaświadczenia dostępny w Dziale Świadczeń Wychowawczych),
➢ jeżeli osoba ubiegająca lub członek rodziny ma zasądzone alimenty na rzecz dzieci wchodzących w skład rodziny dokument potwierdzający wysokość zasądzonych/ustalonych alimentów (wyrok, ugoda sądowa, ugoda mediacyjna),
➢ w przypadku nieuzyskania w 2016 r. alimentów lub uzyskania alimentów niższych niż ustalone w orzeczeniu sądowym,
ugodzie sądowej lub ugodzie mediatorskiej - zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności
egzekucji alimentów oraz o wysokości wyegzekwowanych alimentów w 2016 r. lub jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,
informację właściwego sądu / 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 osoba ubiegająca się lub członek rodziny jest zobowiązany do płacenia alimentów na rzecz osób spoza rodziny dokument potwierdzający wysokość zasądzonych/ustalonych alimentów (wyrok, ugoda sądowa, ugoda mediacyjna) oraz
przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów w 2016 r., celem odliczenia
ich od dochodu członka rodziny,
➢ jeżeli osoba ubiegająca się lub członek rodziny posiada gospodarstwo rolne - zaświadczenie właściwego organu gminy/
nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego w 2016 r. (w hektarach przeliczeniowych) lub oświadczenie złożone
pod odpowiedzialnością karną, dotyczące wielkości gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni
w 2016 r.,
➢ jeżeli osoba ubiegająca się lub członek rodziny ma opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty
w KRUS – oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne za 2016 r.
➢ w przypadku oddania części lub całości gospodarstwa rolnego w dzierżawę - umowę dzierżawy,
➢ w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną – umowę
o wniesienie wkładów gruntowych;
2. Inne dokumenty oraz oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, w tym:
1) orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w przypadku, gdy w rodzinie
wychowuje się dziecko niepełnosprawne,
2) w przypadku osób samotnie wychowujących dziecko:
- tytuł wykonawczy pochodzący lub zatwierdzony przez sąd ustalający świadczenie alimentacyjne,
- odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację,
- odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka,
- zupełny odpis aktu urodzenia dziecka w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany,
3) orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
4) odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka
adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
5) kartę 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.),
6) kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy − w przypadku cudzoziemca posiadającego kartę pobytu
z adnotacją „dostęp do rynku pracy”.
oraz inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego w zależności
od sytuacji rodziny.

