
Wykaz niezbędnych dokumentów do dodatków do zasiłku rodzinnego 

 

1. Dodatek z tytułu urodzenia się dziecka zaświadczenie lekarskie lub wystawione przez 

położną potwierdzające pozostawanie kobiety 

pod opieką medyczną nie później niż od 10 

tygodnia ciąży do porodu, 

inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne 

do ustalenia prawa do dodatku; 

2. Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem 

w okresie korzystania z urlopu 

wychowawczego 

zaświadczenie pracodawcy albo oświadczenie 

o terminie i okresie, na jaki został udzielony 

urlop wychowawczy, 

zaświadczenie pracodawcy albo oświadczenie 

o co najmniej sześciomiesięcznym okresie 

pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio 

przed uzyskaniem prawa do urlopu 

wychowawczego, 

zaświadczenie placówki zapewniającej 

całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia 

w niej dziecka, 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, 

inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne 

do ustalenia prawa do dodatku; 

3. Dodatek z tytułu samotnego 

wychowywania dziecka 

odpis prawomocnego orzeczenia sądu 

orzekającego rozwód lub separację albo odpis 

zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub 

rodzica dziecka w przypadku osoby samotnie 

wychowującej dziecko, 

odpis prawomocnego orzeczenia sądu 

zobowiązującego jednego z rodziców 

do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania 

dziecka, 

odpis prawomocnego orzeczenia sądu 

oddalającego powództwo o roszczenia 

alimentacyjne, 

inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne 

do ustalenia prawa do dodatku; 

4. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu 

kształcenia i rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego 

dzieci do ukończenia 16 roku życia - orzeczenie 

o niepełnosprawności, 

dzieci powyżej 16 roku życia do ukończenia 

24 roku życia – orzeczenie o umiarkowanym lub 

o znacznym stopniu niepełnosprawności, 

inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne 

do ustalenia prawa do dodatku; 



5. Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku 

szkolnego 

zaświadczenie szkoły albo oświadczenie 

o uczęszczaniu dziecka do szkoły (dotyczy 

dziecka, które ukończyło 18 rok życia), 

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 wyższe, 

inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne 

do ustalenia prawa do dodatku; 

6. Dodatek z tytułu podjęcia przez 

dziecko nauki w szkole poza miejscem 

zamieszkania 

zaświadczenie szkoły albo oświadczenie 

o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem 

zamieszkania; wzór oświadczenia, 

zaświadczenie placówki zapewniającej 

całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia 

w niej dziecka, 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, 

inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne 

do ustalenia prawa do dodatku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


