
Wykaz dokumentów niezbędnych do przyznania świadczenia 

wychowawczego (500+) na pierwsze dziecko: 
 

 

1. Zaświadczenie z Urzędu Miasta lub kserokopia nakazów  podatkowych za rok 

2016 o wielkości posiadanego gospodarstwa. 

2. Zaświadczenie z KRUS–u o pobieraniu zasiłków chorobowych w roku 2016. 

(dotyczy osób zgłoszonych do ubezpieczenia w KRUS). 

3. Informację o składce zdrowotnej 9% za 2016r. (renta, emerytura ZUS bądź 

KRUS). 

4. Zaświadczenie z Urzędu Miasta lub szkół/ uczelni o wysokości stypendiów 

szkolnych lub socjalnych w 2016r.  

5. Kserokopia wyroku rozwodowego/ separacji. 

6. Kserokopia wyroku zasądzającego alimenty. 

7. Kwota pobranych alimentów  w 2016 roku. 

8. W przypadku utraty dochodu – kserokopia świadectwa pracy oraz Kserokopie 

dokumentów PIT np. PIT-11, PIT- B, PIT–8C, PIT-40, PIT-11A, PIT-28 itp. za 

2016 rok wszystkich pełnoletnich członków rodziny - tylko w przypadku, gdy w 

rodzinie miała miejsce utrata dochodu.  

9. W przypadku uzyskania dochodu  po roku 2016 – umowa oraz zaświadczenie  

o dochodzie netto za pierwszy pełny przepracowany miesiąc. (np. umowa od 

kwietnia - dochód netto za maj). 

10. W przypadku osób przebywających na urlopie wychowawczym – zaświadczenie 

od pracodawcy o udzielonym urlopie oraz jego okresie. 

11.  Kserokopia wyroku zasadzającego alimenty na rzecz osób spoza rodziny oraz 

kserokopia przekazów lub przelewów pieniężnych dokumentujących wysokość 

zapłaconych alimentów w roku 2016. 

12. Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny 

rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku 

dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. 

13. Kserokopia decyzji przyznającej zasiłek macierzyński z KRUS lub świadczenie 

rodzicielskie z OPS w roku 2016 lub 2017. 

14.  Zaświadczenie z ZUS o pobieranym zasiłku macierzyńskim po utracie 

zatrudnienia (np. zasiłek od maja - dochód netto za czerwiec).  

15.  Kserokopia decyzji przyznającej staż lub zasiłek dla bezrobotnych - wszystkich 

pełnoletnich członków rodziny. 

16. Inne dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego. 

17. Kwota z pozycji H z PIT-37 za 2015r. – ulga na dzieci. 

 


