
Wyjaśnienia Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej odnośnie oczywistych 

omyłek pisarskich w załącznikach do Rozporządzenia  Ministra Rodziny, Pracy i 

Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. poz. 214 

Departament Polityki Rodzinnej pismem z dnia 1 marca 2016 r. informuje, że w rozporządzeniu 

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w 

sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz.U. 2016 poz. 214) w załączniku nr 1, nr 3 i nr 4 

pojawiły się błędy, stanowiące oczywiste pomyłki pisarskie, które nie mają wpływu na 

ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego: 

 

W załączniku nr 1  
  
Wniosek o ustalenie prawa  do świadczenia wychowawczego w części I pkt 7.2 kwadrat 3- 
zawarte w nawiasie pouczenie powinno brzmieć:   „w przypadku zaznaczenia dodatkowo 
należy dołączyć oświadczenie członka/członków rodziny stanowiące wypełniony Załącznik 
nr 2 lub Załącznik nr 4 do wniosku”. 
 
7. Inne dane (wypełnić tylko w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na pierwsze 

dziecko):  

7.1. Łączna kwota alimentów świadczonych na rzecz innych osób spoza rodziny wyniosła w roku 

…………………........*).............................. zł ..... gr.  

7.2. W roku kalendarzowym* poprzedzającym okres, na który jest ustalane prawo do świadczenia 

wychowawczego, członkowie rodziny osiągnęli dochody:  

□ niepodlegające 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 (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) – wskazane w pouczeniu 
do Załącznika nr 2 (w przypadku zaznaczenia dodatkowo należy dołączyć wypełnione oświadczenie 
członka/członków rodziny stanowiące Załącznik nr 2 do wniosku ), 
 
□ z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym 
podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (ryczałt 
ewidencjonowany lub karta podatkowa),pomniejszony o należny zryczałtowany podatek dochodowy i 
składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne(w przypadku zaznaczenia dodatkowo należy 
dołączyć wypełnione oświadczenie członka/członków rodziny stanowiące Załącznik nr 3 do wniosku),  
 
□ uzyskane z gospodarstwa rolnego, (w przypadku zaznaczenia dodatkowo należy dołączyć 
oświadczenie członka/członków rodziny stanowiące wypełnione  - jest: Załącznik nr 3 lub Załącznik nr 
4 do wniosku).  Powinno być: Załącznik nr 2 lub Załącznik nr 4 do wniosku) 
 
*)Wpisać rok kalendarzowy, z którego dochód stanowi podstawę ustalenia dochodu rodziny (w przypadku ubiegania się o 
świadczenie wychowawcze na okres trwający od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r., należy wpisać rok 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

W załączniku nr 3  
 
 na dole formularz znajdujący się przypis  oznaczony symbolem jednej gwiazdki  powinien 
brzmieć: „Oświadczenie składają członkowie rodziny, którzy z prowadzonej działalności 
rozliczyli się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od 
niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne”.  

Załącznik nr 3  
 
.........................................................  
(imię i nazwisko członka rodziny)  
 
 
OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY ROZLICZAJĄCEGO SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O 

ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW 
OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE O DOCHODZIE OSIĄGNIĘTYM W ROKU 

KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES, NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO 
ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO* 

 
 

Oświadczam, że w roku kalendarzowym** ................ uzyskałam/uzyskałem dochód z działalności 

opodatkowanej w formie: (zakreślić odpowiedni kwadrat)  

□ ryczałtu ewidencjonowanego,  

□ karty podatkowej.  

1. Dochód po odliczeniu kwot z pozycji 2−4 wyniósł .................................................. zł ........ gr.  

2. Należne składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły ........................................... zł ........ gr.  

3. Należne składki na ubezpieczenie zdrowotne wyniosły .......................................... zł ........ gr.  

4. Należny zryczałtowany podatek dochodowy wyniósł ............................................. zł ........ gr.  

 
Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia.  
 
 
*)  jest: Oświadczenie wypełnia i podpisuje każdy członek rodziny który posiada gospodarstwo rolne.   
 

Powinno być: Oświadczenie składają członkowie rodziny, którzy z prowadzonej działalności rozliczyli 
się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów 
osiągniętych przez osoby fizyczne. 
 
**) Wpisać rok kalendarzowy, z którego dochód stanowi podstawę ustalenia dochodu rodziny (w przypadku ubiegania się o 
świadczenie wychowawcze na okres trwający od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r., należy wpisać rok 2014).  

 
.................................................                                           ………..........................................................  
(miejscowość, data)                                                                                   (podpis członka rodziny składającego oświadczenie)  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

W załączniku nr 4  
 
– na dole formularz znajdujący się przypis  oznaczony symbolem dwóch gwiazdek który brzmi  
„Wpisać rok kalendarzowy, z którego dochód stanowi podstawę ustalenia dochodu rodziny 
(w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na okres trwający od 1 kwietnia 
2016 r. do 30 września 2017 r., należy wpisać rok 2014)” nie odnosi się do odwołania 
oznaczonego symbolem dwóch gwiazdek w tekście oświadczenia lecz do roku 
kalendarzowego, który ww. oświadczenie ma obejmować, tak jak wskazuje to tytuł 
oświadczenia.  

Załącznik nr 4  
 
......................................................  
(imię i nazwisko członka rodziny)  
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O WIELKOŚCI GOSPODARSTWA ROLNEGO 
WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU 

KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES, NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO 
ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO* 

 
Oświadczam, że w roku kalendarzowym ..................... powierzchnia gospodarstwa rolnego w ha 

przeliczeniowych ogólnej powierzchni wynosiła .....................  

 
Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia.  
 
*) Oświadczenie wypełnia i podpisuje każdy członek rodziny który posiada gospodarstwo rolne.  
**) Wpisać rok kalendarzowy, z którego dochód stanowi podstawę ustalenia dochodu rodziny (w 
przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na okres trwający od 1 kwietnia 2016 r. do 30 
września 2017 r., należy wpisać rok 2014).  
 
 
.......................................                                                                         
….………………….......................................  
(miejscowość, data)                                                                    (podpis członka rodziny składającego 
oświadczenie) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


