
 

DOKUMENTY WYMAGANE DO USTALENIA PRAWA DO  ZASIŁKU RODZINNEGO 

ORAZ  DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO NA OKRES ZASIŁKOWY 2015/2016 

 

1. Dokumenty podstawowe 

·       kserokopia dowodu osobistego wnioskodawcy – oryginał do wglądu 

·       aktualny akt urodzenia dziecka/dzieci lub kserokopia dowodu osobistego w przypadku dzieci pełnoletnich – oryginał 

do wglądu 

·       aktualny odpis zupełny aktu urodzenia dziecka − w przypadku gdy ojciec jest nieznany; 

·       dokument potwierdzający stan cywilny: akt małżeństwa lub w przypadku rozwodu prawomocny wyrok sądu 

rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko -  akt zgonu 

małżonka lub rodzica dziecka 

·       prawomocny wyrok alimentacyjny – kopia, oryginał do wglądu 

·       w przypadku wyroku oddalającego powództwo o alimenty – prawomocny wyrok sądu 

·       w przypadku, gdy członkowie rodziny są zobowiązani do alimentacji na rzecz osób spoza rodziny- orzeczenie sądu 

oraz przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, 

·       w  przypadku przysposobienia prawomocny wyrok sądu rodzinnego lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka 

adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka; kopia, oryginał 

do wglądu) 

·       w przypadku ustalenia opiekuna prawnego dziecka- orzeczenie sądu rodzinnego 

·       w przypadku „osoby uczącej się”: akty zgonu rodziców lub odpis wyroku zasądzającego alimenty lub odpis 

protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed 

mediatorem zobowiązujących  do alimentów 

·       aktualne zaświadczenie szkolne lub oświadczenie ( w przypadku osób powyżej 16 roku życia, uczących się) 

·       aktualne zaświadczenie szkoły wyższej albo oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły wyższej − w przypadku osoby 

uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli 

osoba uczy się w szkole wyższej 

Dokumenty określające sytuację dochodową rodziny : 

·       Dotyczy wszystkich pełnoletnich członków rodziny: 

1) zaświadczenia z urzędu skarbowego lub oświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem 

dochodowym od osób fizycznych z roku poprzedzającego okres zasiłkowy tj. 2014r. 

2) zaświadczenia z ZUS/pracodawcy (9%)  lub oświadczenia zawierające informację o wysokości składek na 

ubezpieczenie zdrowotne za rok poprzedzający okres zasiłkowy tj. 2014r. 

3)oświadczenia członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób 

fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy tj. 2014r. (np. alimenty na rzecz dzieci, 

stypendia szkolne, hektary przeliczeniowe z gospodarstwa rolnego) 

4)zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach za 2014 r. w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą 

(dotyczy osób rozliczających się w formie ryczałtu lub karty podatkowej); 

Dodatkowe dokumenty do dodatków do zasiłku rodzinnego: 

a) urodzenie dziecka 

-      zaświadczenie od lekarza lub położnej że matka dziecka pozostawała pod opieka medyczna nie później niż od 10-

tygodnia ciąży do porodu 

b) urlop wychowawczy 

-      zaświadczenie pracodawcy albo oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz 

o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do 

urlopu wychowawczego; 

-      zaświadczenie organu emerytalno-rentowego albo oświadczenie, że osoba ubiegająca się jest zgłoszona do 

ubezpieczeń społecznych − w przypadku gdy osoba podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego; 

-      imienny raport miesięczny RMUA osoby ubezpieczonej potwierdzający odprowadzanie składek na ubezpieczenie 

społeczne, z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o dodatek, w przypadku złożenia oświadczenia, 

-      w przypadku umieszczenia dziecka w placówce zapewniającej całodobową opiekę, zaświadczenie lub oświadczenie o 

liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej 



niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, 

w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym 

c) samotne wychowywanie 

-      akt zgonu drugiego rodzica 

-      aktualny zupełny akt urodzenia dziecka lub 

-      postanowienie sądu o oddaleniu powództwa ustalającego świadczenia alimentacyjne 

d) kształcenie i rehabilitacja 

-      aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka (kopia, oryginał do wglądu) 

e) rozpoczęcie roku szkolnego 

-      aktualne zaświadczenie szkolne dziecka powyżej 16 roku życia z podanym rokiem ukończenia nauki lub 

oświadczenie 

f) nauka i zamieszkanie poza miejscem zamieszkania 

-      aktualne zaświadczenie szkolne dziecka powyżej 16 roku życia z informacją o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza 

miejscem zamieszkania wraz z podaną datą ukończenia nauki 

-      zaświadczenie albo oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania; 

  

W indywidualnych przypadkach organ może żądać dodatkowych dokumentów niż wymienione powyżej. 

Terminy wypłat świadczeń rodzinnych. 
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z 

dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń 

przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada. 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z 

dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych 

oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.  

 
 

 


