
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 

Instrukcja wypełniania wniosku „krok po kroku” wraz  ze wskazaniem  
na przykładzie, na które części należy zwrócić szczególną uwagę 

 

Wniosek wypełnia osoba ubiegająca się o świadczenie,  
czyli matka, ojciec, opiekun faktyczny albo opiekun prawny dziecka 

 

OSOBA UPRAWNIONA NIE WNIOSKUJE   
O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA 

NA PIERWSZE DZIECKO 

OSOBA UPRAWNIONA WNIOSKUJE   
O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA 

NA PIERWSZE DZIECKO 

CZĘŚĆ I – strona 1 
PUNKT 1 – osoba ubiegająca się o świadczenie 
wpisuje swoje dane osobowe 

PUNKT 1 – osoba ubiegająca się o świadczenie 
wpisuje swoje dane osobowe 

CZĘŚĆ I – strona 2 
PUNKT 2 – osoba ubiegająca się zaznacza drugi 
kwadrat zaczynający się od wyrażenia: 
„nie wnoszę o ustalenie” 

PUNKT 2 – osoba ubiegająca się zaznacza pierwszy 
kwadrat zaczynający się od wyrażenia:  
„wnoszę o ustalenie” 

CZĘŚĆ A – osoba ubiegająca się NIE WYPEŁNIA CZĘŚĆ A – osoba ubiegająca się wpisuje dane 
osobowe pierwszego dziecka uprawnionego do 
świadczenia 

CZĘŚĆ B – osoba ubiegająca się wpisuje dane 
osobowe drugiego i kolejnych dzieci 
uprawnionych do świadczenia 

CZĘŚĆ B – osoba ubiegająca się wpisuje dane 
osobowe drugiego i kolejnych dzieci 
uprawnionych do świadczenia 

CZĘŚĆ I – strona 4 
PUNKT 4 – osoba ubiegająca się wpisuje pełny 
skład rodziny zgodnie z definicją rodziny określoną 
w wymienionym punkcie wniosku 

PUNKT 4 – osoba ubiegająca się wpisuje pełny 
skład rodziny zgodnie z definicją rodziny określoną 
w wymienionym punkcie wniosku 

PUNKT 5 – osoba ubiegająca się NIE WYPEŁNIA  PUNKT 5 – osoba ubiegająca się wypełnia tylko  
w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko 
legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności 
lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym 
stopniu niepełnosprawności 

PUNKT 6 – osoba ubiegająca się NIE WYPEŁNIA  PUNKT 6 – osoba ubiegająca się wskazuje organ, 
do którego są opłacane składki na ubezpieczenie 
zdrowotne 

CZĘŚĆ I – strona 5 
PUNKT 7.1 – osoba ubiegająca się wskazuje łączną 
kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych 
osób spoza rodziny w roku 2014 (tylko w 
przypadku, gdy alimenty były świadczone) 

PUNKT 7 - osoba ubiegająca się NIE WYPEŁNIA 

PUNKT 7.2 – osoba ubiegająca się zaznacza 
odpowiedni kwadrat, w przypadku gdy: 

• w roku 2014 osiągnęła dochody niepodlegające 
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób 
fizycznych (np. alimenty na rzecz dziecka, 
świadczenia z funduszu alimentacyjnego, 
stypendia itp.) 

i wypełnia odpowiednie oświadczenie – załącznik 
nr 2 do rozporządzenia; 



• w roku 2014 osiągnęła dochód z działalności  
podlegającej opodatkowaniu na podstawie 
przepisów o zryczałtowanym podatku 
dochodowym od niektórych przychodów 
osiąganych przez osoby fizyczne (ryczałt 
ewidencjonowany, karta podatkowa) 

i wypełnia odpowiednie oświadczenie – załącznik  
nr 3 do rozporządzenia; 

• w roku 2014 uzyskała dochód z gospodarstwa 
rolnego 

i wypełnia odpowiednie oświadczenie – załącznik  
nr 4 do rozporządzenia. 
PUNKT 7.3 – osoba ubiegająca się zaznacza 
odpowiedni kwadrat w zależności od sytuacji 
dochodowej członków rodziny, w tym uzyskania  
lub utraty przez nich dochodu (definicja określona  
w wymienionym punkcie wniosku). 

CZĘŚĆ II – strona 6 i 7 
Osoba ubiegająca się: 

• ma obowiązek zapoznać się z treścią 
zamieszczonego oświadczenia i wypełnić go 
zgodnie ze stanem faktycznym; 

• zaznacza odpowiedni kwadrat w zależności od 
sytuacji (dotyczy miejsca zamieszkania osoby 
ubiegającej się i członków rodziny); 

• wpisuje nr rachunku bankowego, na który ma 
nastąpić wypłata świadczenia oraz nazwę banku; 

• wymienia dokumenty, które dołącza do wniosku 
(oświadczenia są również dokumentami). 

Osoba ubiegająca się: 
• ma obowiązek zapoznać się z treścią 

zamieszczonego oświadczenia i wypełnić go 
zgodnie ze stanem faktycznym; 

• zaznacza odpowiedni kwadrat w zależności od 
sytuacji (dotyczy miejsca zamieszkania osoby 
ubiegającej się i członków rodziny); 

• wpisuje nr rachunku bankowego, na który ma 
nastąpić wypłata świadczenia oraz nazwę banku; 

• wymienia dokumenty, które dołącza do wniosku 
(oświadczenia są również dokumentami). 

CZĘŚĆ II – strona 7 i 8 
Osoba ubiegająca się: 

• ma obowiązek zapoznać się z treścią 
zamieszczonego pouczenia; 

• podpisuje wniosek oświadczając, że: 
- „zapoznała się z pouczeniem”, 
- „jest świadoma odpowiedzialności karnej za 
złożenie fałszywego oświadczenia”. 

Osoba ubiegająca się: 
• ma obowiązek zapoznać się z treścią 

zamieszczonego pouczenia; 
• podpisuje wniosek oświadczając, że: 
- „zapoznała się z pouczeniem”, 
• - „jest świadoma odpowiedzialności karnej za 

złożenie fałszywego oświadczenia”. 
 

 

 

 

 

 

 


