
Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o ustalenie prawa  

do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka 

W celu otrzymania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka konieczne jest 

złożenie wniosku oraz dołączenie do niego następujących dokumentów: 

 zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające 

pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do 

porodu (dokument ten nie jest wymagany od opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego 

dziecka); 

 oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów 

o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby 

fizyczne za 2015 rok; 

 oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodów niepodlegających 

opodatkowaniu za 2015 rok; 

 zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy lub oświadczenie członka 

rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych za 2015 

rok; 

 dokument potwierdzający utratę dochodu (np. świadectwo pracy ze wskazaniem daty 

utraty dochodu oraz kwotę netto utraconego dochodu); 

 dokument potwierdzający uzyskanie dochodu oraz dokument określający wysokość 

dochodu uzyskanego z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został 

osiągnięty; 

 odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz 

osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody 

sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, 

zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną; 

 przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, 

jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą 

zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny; 

 w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała 

je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej 

przed mediatorem: 

 zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub 

częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych 

alimentów za 2015 rok, lub informację właściwego sądu lub właściwej 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 dłużnik zamieszkuje za granicą; 

 inne dokumenty, w tym oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do jednorazowej 

zapomogi  z tytułu urodzenia się dziecka; 

 oświadczenie o formie wypłacania świadczeń. 

Jeżeli z wnioskiem o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka 

wystąpi opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, niezbędnym jest dostarczenie 

dokumentu potwierdzającego datę przysposobienia dziecka lub datę objęcia dziecka opieką 

prawną lub opieką faktyczną (prawomocne postanowienie sądu). 



W przypadku kobiet korzystających z opieki medycznej poza granicami kraju, koniecznym 

jest dostarczenie zaświadczenia wystawionego przez polskiego lekarza na podstawie 

przedłożonej medycznej dokumentacji zagranicznej. 

Wykaz jest aktualny dla wniosków złożonych od 01.11.2016 r. do 31.10.2017 r. 

 

Kopię dokumentów niezbędnych do przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się 

dziecka może uwierzytelnić podmiot realizujący świadczenia rodzinne, notariusz lub 

instytucja, która dokument wydała (niezbędnym jest wówczas okazanie oryginału dokumentu). 

 


