
Wykaz podstawowych dokumentów do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka 
od 1 listopada 2022 do 31 października 2023 (kryterium dochodowe – 1.922,00 zł na osobę) 

1. dowód osobisty – do wglądu; 
2. zaświadczenie lekarskie lub wystawione przez położną o pozostaniu matki dziecka pod opieką 
medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu; 
3. gdy uzyskanie nowego dochodu:  
- od roku 2021 (rozpoczęcie w roku 2020 nowej pracy, zasiłku dla bezrobotnych, renty, emerytury itp.): 
ksero PIT-11 za 2021 + oświadczenie lub zaświadczenie, przez ile miesięcy był uzyskiwany dochód w 
roku 2021;  
- od roku 2022 (rozpoczęcie w roku 2022 nowej pracy, zasiłku dla bezrobotnych, renta, emerytura itp.) 
 -zgłoszenie uzyskania dochodu jest obowiązkowe: xero umowy o pracę/umowy zlecenia (lub 
zaświadczenie z zakładu pracy) oraz oświadczenie lub zaświadczenie o wysokości dochodu za miesiąc 
następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu, 
- wpis do rejestru działalności gospodarczej + oświadczenie o wysokości uzyskiwanego dochodu, 
- oświadczenie lub zaświadczenie o zakończeniu urlopu wychowawczego /kiedy + wysokość dochodu 
za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu/, 
- decyzja o przyznaniu zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia 
kompensacyjnego, emerytury, renty, renty rodzinnej, renty socjalnej, zasiłku chorobowego, 
macierzyńskiego, świadczenia rehabilitacyjnego /wszystkie dokumenty xero, a oryginał do wglądu/; 
4. gdy utrata dochodu tj. zakończona umowa o pracę, umowa zlecenie, zasiłek dla bezrobotnych, 
wykreślona działalność gosp.,itp. - dokument potwierdzający utratę dochodu i wysokość utraconego 
dochodu, tj. świadectwo pracy, PIT-11 za 2021r, zaświadczenie o okresie wykonywania umowy 
zlecenia, PIT-36 za 2021, wydruk o wykreśleniu z rejestru działalności gospodarczej, decyzja z PUP o 
zakończeniu zasiłku dla bezrobotnych i PIT-11, itp. /wszystkie dokumenty xero, a oryginał do wglądu/; 
5. oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku 2021 
innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na 
zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o 
podatku dochodowym od osób fizycznych - druk w załączeniu; 
6. w przypadku braku zatrudnienia – oświadczenie o sytuacji zawodowej; 
7. gdy gospodarstwo rolne - nakaz płatniczy za 2021 - do wglądu + oświadczenie /druk w załączeniu/; 
8. w przypadku dziecka z niepełnosprawnością - xero orzeczenia o niepełnosprawności dziecka, 
oryginał do wglądu; 
9. gdy urlop wychowawczy- oświadczenie lub zaświadczenie pracodawcy o okresie /od kiedy do kiedy/, 
na jaki został udzielony urlop i na jakie dziecko /imię i nazwisko dziecka/, oświadczenie lub 
zaświadczenie o co najmniej 6- miesięcznym okresie zatrudnienia bezpośrednio przed urlopem 
wychowawczym /od kiedy do kiedy zatrudniona/; 
10. gdy osoba samotnie wychowująca- akt zgonu drugiego z rodziców a gdy ojciec dziecka nieznany – 
zupełny odpis aktu urodzenia- xero, a oryginał do wglądu; 
11. gdy osoba rozwiedziona - prawomocny wyrok o rozwodzie /separacji i o zasądzonych alimentach 
na dzieci lub oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego /xero i oryginał do 
wglądu/; 
12. gdy na dziecko są zasądzone alimenty- prawomocny wyrok o zasądzonych alimentach, w 
przypadku, gdy są płacone niższe niż zasądzone - to przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące 
faktyczną wysokość otrzymanych alimentów w 2021 oraz zaświadczenie od komornika o wysokości 
wyegzekwowanych alimentów za 2021 – xero, a oryginał do wglądu; 
13. inne dokumenty, gdy okoliczności sprawy mają wpływ na prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu 
urodzenia się dziecka 


