
Dokumenty obowiązkowe: 
 
1. Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach za rok 2018 wszystkich 
pełnoletnich członków rodziny. 
 
2.Oświadczenie o dochodzie z działalności podlegającej opodatkowaniu na 
podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wszystkich pełnoletnich członków 
rodziny (wzór nr 2). 
W przypadku uzyskiwania w/w dochodu konieczne jest dostarczenie zaświadczenia 
z Urzędu Skarbowego o prowadzeniu działalności gospodarczej za rok 2018. 
W przypadku prowadzenia działalności na zasadach: 
• ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na zaświadczeniu konieczna jest 
informacja o wysokości przychodu i stawce podatkowej 
• karty podatkowej na zaświadczeniu konieczna jest informacja o wysokości 
opłaconego podatku 
 
3.Zaświadczenie z ZUS o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne 
w roku 2018 wszystkich pełnoletnich członków rodziny. 
 
4.Oświadczenie o dochodzie nieopodatkowanym wszystkich pełnoletnich członków 
rodziny(wzór nr 3). W przypadku osiągania w/w dochodu konieczne jest jego 
udokumentowanie. 
 
5.Zaświadczeniez ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej 
rodziny - jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 528 zł.  
 
Dokumenty uzupełniające (w zależności od sytuacji wnioskodawcy) 
 
1.Zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego 
(wyrażone w hektarach przeliczeniowych) w roku 2018.  
 
2.Umowa 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 
 
3.Zaświadczenie właściwego organu, pracodawcy lub inny dokument potwierdzający 
dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone 
odpowiednio o zapłacone za granicą: podatek dochodowy oraz składki na 
obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne. 
Przeliczenia dochodu dokonuje się na podstawie średniego kursu walut obcych 
ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego roku 
kalendarzowego, z którego dochód członków rodziny stanowi podstawę ustalenia 
prawa do świadczenia wychowawczego. W przypadku gdy członek rodziny uzyska 
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej dochód po roku kalendarzowym 
poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia, przeliczenia tego 



dochodu dokonuje się na podstawie średniego kursu walut obcych z ostatniego dnia 
roboczego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie 
dochodu.  
 
4.Zaświadczenia dotyczące rodzeństwa lub dzieci studenta: 
•akty urodzenia rodzeństwa lub dzieci studenta do lat 16. 

•zaświadczenia ze szkół o nauce rodzeństwa lub dzieci studenta  wieku 16-26 lat 

5.Akt zgonu rodziców. 

6.Wyrok sądu orzekający rozwód, separację, wysokość alimentów, itp. W przypadku 

nie otrzymywania alimentów zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie 

egzekucyjne/ decyzja o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego, itp. 

8.Akt ślubu w przypadku małżeństwa studenta. 

9.Dokument potwierdzający datę utraty dochodu i jego rodzaj (np. świadectwo pracy, 

decyzja w sprawie utraty zasiłku dla bezrobotnych, decyzja o wykreśleniu z ewidencji 

działalności gospodarczej) oraz wysokość (np. PIT 11, zaświadczenie wystawione 

przez płatnika dochodu). Umowa o dzieło nie stanowi dochodu utraconego. 

10. Dokument potwierdzający uzyskanie dochodu oraz jego wysokość netto (np. 

zaświadczenie z zakładu pracy, zaświadczenie o uzyskaniu zasiłku chorobowego/ 

macierzyńskiego/ rodzicielskiego, decyzja o przyznaniu renty, emerytury, itp.). 

Umowa o dzieło nie stanowi dochodu uzyskanego. 

Wszystkie dokumenty wystawione w języku obcym muszą być przetłumaczone przez 

tłumacza przysięgłego. 


