
Dokumenty do uzyskania ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO  na okres  zasiłkowy  
2018/2019- od 01.10.2018 do 30.09.19 

 
 potwierdzenie zameldowania  na pobyt czasowy - kserokopia  
 aktu zgonu rodzica dziecka –kserokopia 
 kserokopia umowy najmu lokalu  
 zaświadczenie z właściwego urzędu o wysokości wypłaconego stypendium   w roku  2017- oryginał 
 orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecka- kserokopia 
 kserokopia zupełnego aktu urodzenia dziecka  

 
RENTA ;  

 wysokości składki zdrowotnej 9 % za 2017r z ZUS  
 zaświadczenie z ZUS o rodzaju renty oraz okresie przyznania renty ( od – do)  
  ksero pit 40A/2017 

 
ALIMENTY : 

 wyrok sądu o rozwodzie lub separacji -kserokopia 
 odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty -  kserokopia 
 zaświadczenie od komornika stwierdzające całkowitą lub częściową bezskuteczność egzekucji alimentów za rok 2017- oryginał 
 zaświadczenie  o wysokości pobieranego funduszu alimentacyjnego za rok 2017 

 
GOSPODARTWO ROLNE  

 zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych w roku 2017 – oryginał 
 
DZIAŁALNOŚC GOSPODARCZA; 

 zaświadczenie  z urzędu skarbowego o wysokości  skali podatkowej  ( %)  za rok 2017 (dotyczy działalności prowadzonej na ryczałcie) – oryginał  
 decyzji ustalającej wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej za rok 2017-kserokopia 
 wpis do ewidencji z działalności gospodarczej- kserokopia (strona internetowa  www.ceidg.gov.pl) 

 
DOCHÓD UTRACONY; 

 PRACODAWCA-  kserokopia świadectwo pracy, umowa o dzieło, umowa zlecenia, kserokopia PIT 11 za 2017r. od pracodawcy, zaświadczenie 
o wysokości składki zdrowotnej 9% za 2017 r. z  ZUS 

 PUP- indywidualna karta wypłat świadczeń za 2017/2018/2019 + zaświadczenie o okresie przyznania świadczeń + kserokopia PIT 11 za 2017r. 
 ZUS (renta,  zasiłek chorobowy,  świadczenie rehabilitacyjne,  zasiłek macierzyński po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej) 

zaświadczenie o okresie, wysokości i rodzaju pobieranych świadczeń w 2017/2018/2019  (tabela), 
  kserokopia  PIT  11A za 2017  lub PIT 40  za 2017 ( w  przypadku renty   lub emerytury ) 
 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA-kserokopia wypisu   z ewidencji  z   działalności gospodarczej + kserokopia PIT 28 lub  PIT 36 za 2017r.  

 
DOCHÓD UZYSKANY 

 PRACODAWCA- zaświadczenie od pracodawcy o dochodzie uzyskanym z  miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie 
dochodu, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na które ustalane lub weryfikowane jest prawo do świadczeń rodzinnych, 

 PUP- indywidualna karta wypłat (tabela) za 2017/2018/2019 +zaświadczenie o okresie przyznania świadczeń 
 ZUS: 

 
 zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej- zaświadczenie 

o okresie, wysokości i rodzaju pobieranych świadczeń- tabela za 2017/2018/2019 
 renta- decyzja o przyznaniu + zaświadczenie o dochodzie brutto i netto rozbiciem miesięcznym w przypadku skumulowanej wypłaty 

 
 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA- wpis do ewidencji +oświadczenie o dochodzie uzyskanym z  miesiąca następującego, po miesiącu                

w którym dochód został osiągnięty-kwota brutt i netto 
 
ZAGRANICA – dłużnik  obcokrajowiec;  

 informacja właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych  z wykonaniem tytułu 
wykonawczego za granicą – oryginał 

 
URLOP WYCHOWAWCZY 

 zaświadczenie od pracodawcy o okresie udzielenia urlopu wychowawczego ( na jakie dziecko) i okresie zatrudnienia oryginał 
 
SAMOTNE WYCHOWYWANIE 

 odpis zupełny aktu urodzenia dziecka( ojciec dziecka jest nieznany) -kserokopia 
 
OBCOKRAJOWCY; 

 zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznościami, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium RP 
 karta pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy" 

 
 

 
 
 

 
 


