Załączniki do rozporządzenia
M inistra Pracy i Polityki Społecznej
z d n ia .......... (poz............... )
Z ałącznik nr 1

W ZÓ R

N azw a organu w łaściw ego prow adzącego
postępowanie
w sprawie świadczeń rodzinnych:
Adres:

W N IO SE K O USTALENIE PRAW A DO ZA SIŁK U RO D ZIN N EG O
ORAZ DO DATK Ó W DO ZA SIŁK U RO DZINNEG O

Część I
1. D ane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do
zasiłku rodzinnego, zwanej dalej „osobą ubiegającą się”

Imię

N azw isko

N um er P E S E L *

D ata urodzenia

Stan cywilny

Obywatelstwo
Telefon

M iejsce zam ieszkania
M iejscowość

K od pocztowy

U lica

N um er
domu

N um er m ieszkania

W przypadku gdy nie nadano numeru PESEL należy podać numer dokumentu potwierdzającego tożsamość.

2.
Lp.

W noszę o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego na następujące dzieci:
Imię i
nazwisko

N um er
PESEL*)

Rodzaj szkoły,
do której dziecko
uczęszcza

Siedziba
szkoły

D ata
urodzenia

Stan cywilny

1
2
3
4
5
6
7
)

W przypadku gdy nie nadano numeru PESEL należy podać numer dokumentu potwierdzającego tożsamość.

oraz dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu:
(zakreślić odpowiedni kw adrat i w pisać dane dzieci)
□

urodzenia dziecka

..................................................................... ,
(imię i nazwisko dziecka)

...................................................................
(imię i nazwisko dziecka)

..................................................................... ,
(imię i nazwisko dziecka)

...................................................................
(imię i nazwisko dziecka)

□

opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowaw czego
(należy w ypełnić część II)

..................................................................... ,
(imię i nazwisko dziecka)
□

...................................................................
(imię i nazwisko dziecka)

sam otnego w ychow yw ania dziecka (dodatek przysługuje na dwoje dzieci)
(należy w ypełnić część III)

na:
..................................................................... ,
(imię i nazwisko dziecka)

....................................................................
(imię i nazwisko dziecka)

□

w ychow yw ania dziecka w rodzinie wielodzietnej
(dodatek przysługuje na trzecie i każde kolejne dziecko upraw nione do zasiłku rodzinnego)

na:

□

(imię i nazwisko dziecka)

(imię i nazwisko dziecka)

(imię i nazwisko dziecka)

(imię i nazwisko dziecka)

kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

.................................................................................................................................................................................... 5

□

..................................................................................................................................

(imię i nazwisko dziecka)

(imię i nazwisko dziecka)

(imię i nazwisko dziecka)

(imię i nazwisko dziecka)

rozpoczęcia roku szkolnego

przez:
.............................................................................. ,
(imię i nazwisko dziecka)

na rok sz k o ln y ....................../ ................

.............................................................................. ,
(imię i nazwisko dziecka)

na rok sz k o ln y ....................../ ................

.............................................................................. ,
(imię i nazwisko dziecka)

na rok sz k o ln y ....................../ ................

.............................................................................. ,
(imię i nazwisko dziecka)

na rok sz k o ln y ....................../ ................

□

podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza m iejscem zam ieszkania
(na częściowe pokrycie w ydatków związanych z zam ieszkaniem w m iejscowości, w której
znajduje się siedziba szkoły)

na:
..................................................................... ,
(imię i nazwisko dziecka)
na rok szkolny ) ............../ ...................oraz rok szkolny ) .............................../ ............................
...................................................................... ,
(imię i nazwisko dziecka)
na rok szkolny ) ............../ ...................oraz rok szkolny ) .............................../ ............................
......................................................................................................................................................... 5

(imię i nazwisko dziecka)

na rok szkolny*)

/

oraz rok szkolny**)

/

(imię i nazwisko dziecka)
na rok szkolny ) ............../ ...................oraz rok szkolny ) .............................../ ............................
□

podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zam ieszkania
(na pokrycie w ydatków zw iązanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu z m iejsca
zam ieszkania do m iejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły)

na:
..................................................................... ,
(imię i nazwisko dziecka)
na rok szkolny ) ............../ ...................

oraz rok szkolny ) ............................/ ...........................

..................................................................... ,
(imię i nazwisko dziecka)
na rok szk o ln y * )............../ ...................

oraz rok szkolny ) ............................/ ...........................

..................................................................... ,
(imię i nazwisko dziecka)
na rok szkolny ) ............../ ...................

oraz rok szkolny ) ............................/ ...........................

..................................................................... ,
(imię i nazwisko dziecka)
na rok szkolny ) ............../ ...................

oraz rok szkolny ) ............................/ ...........................

Uwaga: wypełnić oświadczenie w części VI.
ł)
*ł)

Wpisać bieżący rok szkolny.
Wypełnić w przypadku ubiegania się o dodatek także na kolejny rok szkolny; w pustym miejscu wpisać
kolejny rok szkolny. Uwaga: wypełnić oświadczenie w części VI.

3. Dane członków rodziny (w tym dziecka do ukończenia 25. roku życia, a także dziecka,
które ukończyło 25 rok życia, legitym ującego się orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie
pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa
w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i w ypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U.
poz. 567, z późn. zm.). Do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod
opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także

pełnoletniego dziecka posiadającego w łasne dziecko.
W skład rodziny wchodzą:
1.
(imię i nazwisko

stopień pokrewieństwa

PESEL*)

urząd skarbowy)

(imię i nazwisko

stopień pokrewieństwa

PESEL*)

urząd skarbowy)

(imię i nazwisko

stopień pokrewieństwa

PESEL*)

urząd skarbowy)

(imię i nazwisko

stopień pokrewieństwa

PESEL*)

urząd skarbowy)

(imię i nazwisko

stopień pokrewieństwa

PESEL*)

urząd skarbowy)

5

)

W przypadku gdy nie nadano numeru PESEL należy podać numer dokumentu potwierdzającego tożsamość.

4. Inne dane
4.1........Łączna kwota alimentów świadczonych na rzecz innych osób w yniosła w roku
......... *
4.2.

z ł ...... gr.
W roku kalendarzow ym poprzedzającym okres zasiłkowy lub po tym roku nastąpiła/nie

nastąpiła ) utrata dochodu
4.3.

).

W roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub po tym roku nastąpiło/nie

nastąpiło**) uzyskanie dochodu* *)
* Wpisać rok, z którego dochód stanowi podstawę ustalenia dochodu rodziny.
*ł) Niepotrzebne skreślić.
*** Utrata dochodu zgodnie z art. 3 pkt 23 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 114, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, oznacza utratę dochodu spowodowaną:
uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia
kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania
w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
(Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.)
utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących
po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych
świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji
alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych,
- utratą świadczenia rodzicielskiego,
utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.
Uzyskanie dochodu zgodnie z art. 3 pkt 24 ustawy oznacza uzyskanie dochodu spowodowane:
- zakończeniem urlopu wychowawczego,
- uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

****)

-

-

uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia
kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie
zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej,
uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego,
przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.

(data, podpis osoby ubiegającej się)
Część II
O świadczenie dotyczące ustalenia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki
nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowaw czego
Oświadczam, że:
-

zapoznałam /zapoznałem się z warunkami uprawniającym i do dodatku do zasiłku rodzinnego
z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,

-

n a ............................................dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem
(imię i nazwisko dziecka)
w okresie korzystania z urlopu w ychow awczego nie był pobierany/był pobierany ) w okresie
od ............... do ............... ,

-

z dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
w ychow awczego na to samo dziecko nie korzysta drugi z rodziców ani opiekun prawny,

-

nie otrzym uję zasiłku macierzyńskiego,

-

nie otrzym uję świadczenia rodzicielskiego,

-

nie podjęłam /nie podjąłem ani nie kontynuuję zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, która
uniem ożliw ia mi sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego,

-

dziecko nie zostało um ieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym
w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podm iotu w ykonującego
działalność leczniczą, lub nie korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni
w tygodniu, ani nie zachodzą inne przypadki zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad
dzieckiem.
(data, podpis osoby ubiegającej się)
Niepotrzebne skreślić.

Część III
Ośw iadczenie dotyczące ustalenia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu
sam otnego w ychow yw ania dziecka
Oświadczam, że:
-

zapoznałam /zapoznałem się z warunkami upraw niającym i do dodatku do zasiłku rodzinnego

z tytułu samotnego w ychow yw ania dziecka,
-

jestem panną/kaw alerem /osobą pozostającą w separacji/osobą
rozw iedzioną/w dow ą/w dow cem *),**),

-

nie w ychow uję w spólnie z drugim rodzicem co najmniej jednego dziecka ), ),

-

pow ództw o o ustalenie świadczenia alim entacyjnego od drugiego z rodziców zostało
oddalone*),**).

*)
**)

(data, podpis osoby ubiegającej się)
Niepotrzebne skreślić.
Dotyczy osoby ubiegającej się, samotnie wychowującej dziecko.

Część IV
Ośw iadczenie dotyczące ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego*)
Oświadczam, że:
-

w kolejnym roku szk o ln y m ........................................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka/dzieci)
będzie/będą uczyć się w szkole lub w szkole wyższej,

-

w przypadku rezygnacji z kontynuacji nauki zobow iązuję się niezwłocznie poinform ować
o tym fakcie podm iot realizujący świadczenia rodzinne.

(data, podpis osoby ubiegającej się)
*) Wypełnić wyłącznie w przypadku ubiegania się o zasiłek rodzinny na kolejny rok szkolny, a w przypadku
dziecka legitymującego się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności oraz
osoby uczącej się (tj. osoby pełnoletniej uczącej się, niepozostającej na utrzymaniu rodziców w związku z ich
śmiercią lub w związku z ustaleniem orzeczeniem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony)
- także w przypadku kontynuowania nauki w szkole wyższej .
Część V
Ośw iadczenie dotyczące ustalenia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu
rozpoczęcia roku szkolnego )

Oświadczam, że:
- w kolejnym roku sz k o ln y m ..........................................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka/dzieci)
będzie/będą uczyć się w szkole,
- w przypadku rezygnacji z kontynuacji nauki zobow iązuję się niezwłocznie poinform ować o
tym fakcie podm iot realizujący świadczenia rodzinne.

(data, podpis osoby ubiegającej się)
*) Wypełnić wyłącznie w przypadku ubiegania się o dodatek na kolejny rok szkolny.

Część VI
Ośw iadczenie dotyczące ustalenia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu
podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania*-1
Oświadczam, że:
- w kolejnym roku sz k o ln y m ...................................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka/dzieci)
będzie/będą uczyć się w szkole poza m iejscem zam ieszkania,
- w przypadku rezygnacji z kontynuacji nauki poza m iejscem zam ieszkania zobow iązuję się
niezwłocznie poinform ować o tym fakcie podm iot realizujący świadczenia rodzinne.

(data, podpis osoby ubiegającej się)
*) Wypełnić wyłącznie w przypadku ubiegania się o dodatek na kolejny rok szkolny.

Część VII
1) O świadczenie dotyczące ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego na dziecko
Oświadczam, że:
-

pow yższe dane są prawdziwe,

-

zapoznałam /zapoznałem się z warunkami upraw niającym i do zasiłku rodzinnego,

-

na dziecko/dzieci, na które ubiegam się o zasiłek rodzinny, nie je st pobierany w innej
instytucji zasiłek rodzinny ani w alutowy dodatek rodzinny,

-

dziecko/dzieci, na które ubiegam się o zasiłek rodzinny, nie jest/nie są upraw nione do zasiłku

rodzinnego na w łasne dziecko, nie pozostaje/nie pozostają w zw iązku m ałżeńskim ani nie
zostało/nie zostały um ieszczone w pieczy zastępczej, instytucji zapewniającej całodobowe
utrzym anie,

tj.

domu

pom ocy

społecznej,

placówce

opiekuńczo-wychowawczej,

m łodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym,
areszcie

śledczym,

zakładzie

karnym,

zakładzie

opiekuńczo-leczniczym,

zakładzie

pielęgnacyjno-opiekuńczym , a także szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te
zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie,
-

członkowi rodziny nie przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, lub przepisy
o

koordynacji

systemów

zabezpieczenia

społecznego

lub

dw ustronne

umowy

o zabezpieczeniu społecznym stanowią, że przysługujący za granicą zasiłek rodzinny nie
w yłącza praw a do takiego świadczenia na podstaw ie ustawy.
W przypadku zm ian m ających w pływ na prawo do świadczeń rodzinnych, w szczególności
zaistnienia okoliczności wym ienionych powyżej, uzyskania dochodu, lub w ystąpienia innych
okoliczności m ających w pływ na prawo do świadczeń rodzinnych w tym związanych
z koniecznością ponownego ustalenia prawa do tych świadczeń na podstawie art. 5
ust. 3 - 3c ustawy, osoba ubiegająca się jest zobow iązana niezwłocznie powiadom ić o tych
zm ianach podm iot realizujący świadczenia rodzinne.
N iepoinform ow anie organu w łaściw ego prowadzącego postępow anie w sprawie świadczeń
rodzinnych o zm ianach, o których m owa powyżej, m oże skutkow ać powstaniem nienależnie
pobranych świadczeń rodzinnych, a w konsekw encji - koniecznością ich zwrotu.

(data, podpis osoby ubiegającej się)
2) O świadczenie dotyczące ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego dla osoby uczącej się
Oświadczam, że:
-

pow yższe dane są prawdziwe,

-

zapoznałam /zapoznałem się z warunkami upraw niającym i do zasiłku rodzinnego,

-

nie pobieram zasiłku rodzinnego w innej instytucji ani w alutowego dodatku rodzinnego,

-

nie jestem upraw niona/uprawniony do zasiłku rodzinnego na w łasne dziecko, nie pozostaję
w związku m ałżeńskim ani nie zostałam /nie zostałem um ieszczona/um ieszczony w instytucji
zapewniającej całodobowe utrzym anie, tj. domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo-

w ychowawczej,
zakładzie

m łodzieżowym

poprawczym,

ośrodku

areszcie

wychowawczym,

śledczym,

zakładzie

schronisku

karnym,

dla

zakładzie

nieletnich,
opiekuńczo-

leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym , a także szkole wojskowej lub innej szkole,
jeżeli instytucje te zapew niają nieodpłatnie pełne utrzym anie,
-

nie jestem
o

upraw niona/uprawniony

koordynacji

systemów

do zasiłku

zabezpieczenia

rodzinnego

społecznego

za
lub

granicą,

lub

przepisy

dwustronne

um ow y

o zabezpieczeniu społecznym stanowią, że przysługujące za granicą zasiłek rodzinny nie
w yłącza praw a do takiego świadczenia na podstaw ie ustawy.
W przypadku zm ian m ających w pływ na prawo do świadczeń rodzinnych, w szczególności
zaistnienia okoliczności w ym ienionych powyżej , uzyskania dochodu lub w ystąpienia innych
okoliczności m ających w pływ na prawo do świadczeń rodzinnych w tym związanych
z koniecznością ponownego ustalenia prawa do tych świadczeń na podstaw ie art. 5
ust. 3 - 3c ustawy, osoba ubiegająca się jest zobow iązana niezwłocznie powiadom ić o tych
zm ianach podm iot realizujący świadczenia rodzinne.
Niepoinform ow anie organu w łaściw ego prowadzącego postępow anie w sprawie świadczeń
rodzinnych o zm ianach, o których m owa powyżej, m oże skutkować powstaniem nienależnie
pobranych świadczeń rodzinnych, a w konsekw encji - koniecznością ich zwrotu.

(data, podpis osoby ubiegającej się)

D o wniosku dołączam następujące dokumenty:
1)
2)
3)
4)
Oświadczam, że jestem świadom y/świadom a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszyw ego
oświadczenia.

(miejscowość, data)

(podpis osoby ubiegającej się składającej oświadczenie)

Pouczenie
N a podstaw ie art. 4 ust. 2 ustaw y z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 114, z późn. zm.), zwanej dalej „ustaw ą”, zasiłek rodzinny przysługuje:
1) rodzicom, jednem u z rodziców albo opiekunowi prawnem u dziecka;
2) opiekunowi faktycznem u dziecka;
3) osobie uczącej się, tj. osobie pełnoletniej uczącej się, niepozostającej na utrzym aniu
rodziców w zw iązku z ich śmiercią lub w zw iązku z ustaleniem orzeczeniem sądowym lub
ugodą sądową praw a do alim entów z ich strony.
Zasiłek rodzinny przysługuje:
1) obywatelom polskim,
2) cudzoziemcom:
a) do których stosuje się przepisy o koordynacji system ów zabezpieczenia społecznego,
b) jeżeli

w ynika

to

z

w iążących

Rzeczpospolitą

Polską

um ów

dwustronnych

o zabezpieczeniu społecznym,
c) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezw olenia na
pobyt stały, zezw olenia na pobyt rezydenta długoterm inowego Unii Europejskiej,
zezw olenia na pobyt czasowy udzielonego w zw iązku z okolicznościami, o których m owa
w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustaw y z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziem cach (Dz.
U. poz. 1650, z późn. zm.), lub w zw iązku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej
statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zam ieszkują z członkami rodzin na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
d) posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy” , z wyłączeniem obywateli
państw

trzecich,

którzy

uzyskali

zezwolenie

na

pracę

na

terytorium

państw a

członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich
przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy m ają prawo do
w ykonyw ania pracy na podstaw ie wizy,
- jeżeli zam ieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym
otrzym ują świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego lub dw ustronne um ow y m iędzynarodow e o zabezpieczeniu społecznym stanowią
inaczej (art. 1 ust. 2 i 3 ustawy).
Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:
1) 18 roku życia, lub

2) nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo
3) 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitym uje się
orzeczeniem

o

um iarkowanym

albo

znacznym

stopniu

niepełnosprawności

(art. 6 ust. 1 ustawy).
Zasiłek

rodzinny

przysługuje

osobie

uczącej

się,

tj.

osobie

pełnoletniej

uczącej

się,

niepozostającej na utrzym aniu rodziców w zw iązku z ich śmiercią lub w zw iązku z ustaleniem
orzeczeniem sądowym lub ugodą sądową praw a do alim entów z ich strony, jeżeli uczy się
w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia
(art. 6 ust. 1a ustawy).
Przez szkołę należy rozum ieć szkołę podstawową, gim nazjum , szkołę ponadpodstaw ow ą
i ponadgim nazjalną oraz szkołę artystyczną, w której realizow any je st obowiązek szkolny
i obowiązek nauki, a także specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek
wychow awczy dla dzieci i m łodzieży w ym agających stosowania specjalnej organizacji nauki,
metod pracy i w ychow ania oraz ośrodek um ożliw iający dzieciom i m łodzieży upośledzonym
um ysłow o w stopniu głębokim realizację obow iązku szkolnego i obow iązku nauki (bez znaczenia
pozostaje nazw a ośrodka, w którym dzieci realizują obow iązek szkolny i obow iązek nauki).
Przez szkołę w yższą należy rozum ieć uczelnię, w rozum ieniu przepisów o szkolnictwie wyższym
oraz kolegium pracow ników służb społecznych.
Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:
1) dziecko lub osoba ucząca się pozostają w zw iązku m ałżeńskim (art. 7 pkt 1 ustawy);
2) dziecko zostało um ieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzym anie, tj. domu
pom ocy

społecznej,

m łodzieżowym

placówce

opiekuńczo-w ychowawczej,

schronisku

ośrodku wychowawczym, zakładzie poprawczym ,

dla nieletnich,

areszcie

śledczym,

zakładzie karnym, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym ,
a także szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne
utrzym anie, albo w pieczy zastępczej (art. 7 pkt 2 ustawy);
3) osoba ucząca się została um ieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzym anie
(art. 7 pkt 3 ustawy);
4) pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się je st upraw niona do zasiłku rodzinnego na własne
dziecko (art. 7 pkt 4 ustawy).
Zasiłek rodzinny nie przysługuje osobie samotnie wychowującej dziecko, jeżeli nie zostały
zasądzone alimenty na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, chyba że (art. 7

pkt 5 ustawy):
1) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje;
2) ojciec dziecka je st nieznany;
3) pow ództw o o ustalenie świadczenia alim entacyjnego od drugiego z rodziców zostało
oddalone;
4) sąd zobow iązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzym ania dziecka
i nie zobow iązał drugiego z rodziców do świadczenia alim entacyjnego na rzecz tego dziecka.
Zasiłek rodzinny nie przysługuje członkowi rodziny, jeżeli na dziecko przysługuje zasiłek
rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji system ów zabezpieczenia społecznego lub
dwustronne um ow y o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej (art. 7 pkt 6 ustawy).
W przypadku zbiegu praw a do zasiłku rodzinnego z prawem do w alutowego dodatku rodzinnego
przysługującego pracow nikom polskich placówek dyplom atycznych i urzędów konsularnych
przysługuje praw o do jednego w ybranego świadczenia (art. 27 ust. 3 ustawy).
Jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie lub dochód osoby uczącej się
przekracza kwotę upraw niającą daną rodzinę lub osobę uczącą się do zasiłku rodzinnego o kwotę
niższą lub rów ną kw ocie odpowiadającej najniższem u zasiłkowi rodzinnem u przysługującem u
w okresie, na który je st ustalany, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim
okresie zasiłkowym.
W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzow ym zasiłek rodzinny nie
przysługuje (art. 5 ust. 3 ustawy).

D odatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje, jeżeli kobieta pozostaw ała pod opieką
medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (art. 9 ust. 6 ustawy).

D odatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu w ychowawczego
(art. 10 ust. 1 ustaw y) przysługuje m atce lub ojcu dziecka, opiekunowi faktycznem u albo
opiekunowi prawnemu, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, upraw nionem u do
urlopu w ychow aw czego nie dłużej jednak niż przez okres:
1) 24 m iesięcy kalendarzowych;
2) 36 m iesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem
urodzonym podczas jednego porodu;
3) 72 m iesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitym ującym się

orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.
D odatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu w ychow aw czego nie
przysługuj e, je ż e li:
1) osoba ubiegająca się bezpośrednio przed uzyskaniem praw a do urlopu wychow awczego
pozostaw ała w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy;
2) osoba ubiegająca się podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która
uniem ożliw ia spraw owanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
w ychow aw czego;
3) dziecko zostało um ieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym
w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podm iotu wykonującego
działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni
w tygodniu, oraz w innych przypadkach zaprzestania spraw owania osobistej opieki nad
dzieckiem;
4) osoba ubiegająca się w okresie urlopu w ychow awczego korzysta z zasiłku m acierzyńskiego;
5) osoba ubiegająca się korzysta ze świadczenia rodzicielskiego (art. 10 ust. 5 ustawy).

D odatek z tytułu sam otnego w ychow yw ania dziecka (art. 11a ust. 1 ustawy) przysługuje
samotnie w ychow ującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznem u dziecka albo
opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostały zasądzone alimenty na rzecz dziecka od
drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:
1) drugi z rodziców dziecka nie żyje;
2) ojciec dziecka jest nieznany;
3) pow ództw o o ustalenie świadczenia alim entacyjnego od drugiego z rodziców zostało
oddalone.
D odatek z tytułu samotnego w ychow yw ania dziecka przysługuje rów nież osobie uczącej się
(art. 11a ust. 2 ustawy).

D odatek z tytułu w ychow yw ania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje m atce lub
ojcu, opiekunowi faktycznem u dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka na trzecie i na
następne dziecko w rodzinie upraw nione do zasiłku rodzinnego (art. 12a ustawy).
D odatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (art. 13 ustawy)
przysługuje m atce lub ojcu, opiekunowi faktycznem u dziecka albo opiekunowi prawnemu

dziecka, a także osobie uczącej

się na pokrycie zw iększonych w ydatków związanych

z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:
1) do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitym uje się orzeczeniem o niepełnosprawności;
2) powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitym uje się orzeczeniem,
0 um iarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

D odatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje raz w roku m atce lub ojcu,
opiekunowi faktycznem u dziecka albo opiekunowi praw nem u dziecka, a także osobie uczącej się
na częściowe pokrycie w ydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego.
D odatek przysługuje rów nież na dziecko rozpoczynające roczne przygotow anie przedszkolne.
W niosek o wypłatę dodatku składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym
rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotow anie przedszkolne. W niosek złożony po term inie
organ w łaściw y pozostaw ia bez rozpoznania (art. 14 ustawy).

D odatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza m iejscem zam ieszkania
(art. 15 ustawy) przysługuje m atce lub ojcu, opiekunowi faktycznem u dziecka albo opiekunowi
prawnem u dziecka, a także osobie uczącej się:
1) w zw iązku z zam ieszkiwaniem w m iejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły
ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizow any je st obow iązek szkolny
1 obow iązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gim nazjum w przypadku dziecka lub
osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnospraw ności lub o stopniu
niepełnosprawności, albo
2) w zw iązku z dojazdem z m iejsca zam ieszkania do m iejscowości, w której znajduje się
siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgim nazjalnej, a także szkoły
artystycznej, w której realizow any je st obow iązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie
odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.
D odatek przysługuje przez 10 m iesięcy w roku w okresie pobierania nauki (od w rześnia do
czerwca następnego roku kalendarzowego).
W przypadku zbiegu upraw nień do następujących świadczeń:
1)

świadczenia rodzicielskiego, lub

2)

świadczenia pielęgnacyjnego, lub

3)

specjalnego zasiłku opiekuńczego, lub

4)

dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania
z urlopu w ychowawczego, lub

5)

zasiłku dla opiekuna, o którym m ow a w ustaw ie z dnia 4 kw ietnia 2014 r. o ustaleniu
1 w ypłacie zasiłków dla opiekunów

- przysługuje jedno z tych świadczeń w ybrane przez osobę upraw nioną (art. 27 ust 5).
W przypadku:
1) w ystąpienia zm ian w liczbie członków rodziny,
2) uzyskania dochodu (art. 3 pkt 24 ustawy) związanego z:
a) zakończeniem urlopu wychowawczego,
b) uzyskaniem praw a do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
c) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
d) uzyskaniem

zasiłku

przedem erytalnego

lub

świadczenia

przedemerytalnego,

nauczycielskiego świadczenia kom pensacyjnego, a także em erytury lub renty, renty
rodzinnej lub renty socjalnej,
e) rozpoczęciem

pozarolniczej

działalności

gospodarczej

lub

w znow ieniem

jej

w ykonyw ania po okresie zaw ieszenia w rozum ieniu art. 14a ust. 1d ustaw y z dnia
2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
f) uzyskaniem

zasiłku

macierzyńskiego,

chorobowego,

przysługujących

świadczenia
po

utracie

rehabilitacyjnego
zatrudnienia

lub

lub
innej

zasiłku
pracy

zarobkowej,
g) uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
h) uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym m ow a w przepisach o ubezpieczeniu
społecznym rolników,
3) w yjazdu członka rodziny poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej, z w yjątkiem w yjazdu lub
pobytu turystycznego, leczniczego lub związanego z podjęciem przez dziecko kształcenia
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
4) w ystąpienia innych niż w ym ienione w pkt 1 i 2 zm ian m ających w pływ na prawo do
świadczeń rodzinnych w szczególności związanych z koniecznością ponow nego ustalenia
praw a do tych świadczeń na podstaw ie art. 5 ust 3 - 3c ustaw y
-

osoba je st obowiązana do niezwłocznego pow iadom ienia o tym organu w ypłacającego

świadczenia rodzinne

(art.

25

ust.

1 ustawy).

N iepoinform ow anie

organu w łaściwego

prow adzącego postępow anie w sprawie świadczeń rodzinnych o zmianach, o których m owa

powyżej,

m oże

skutkować

pow staniem

nienależnie

pobranych

świadczeń

a w konsekwencji - koniecznością ich zwrotu.
Oświadczam , że zapoznałam /zapoznałem się z powyższym pouczeniem.

(miejscowość, data i podpis osoby składającej oświadczenie)

rodzinnych,

Załącznik nr 2

W ZO R

O ŚW IADCZENIE O UCZĘSZC ZA NIU D ZIECK A DO SZKOŁY

Oświadczam, ż e ...................................................uczęszcza w roku szkolnym ..................../.
(imię i nazwisko dziecka)
do szkoły

(nazwa i adres szkoły)
Oświadczam, że jestem świadom y/świadom a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia.

(miejscowość, data)

(podpis osoby ubiegającej się składającej oświadczenie)

Załącznik nr 3

W ZO R

O ŚW IADCZENIE O UCZĘSZC ZA NIU D ZIECK A DO SZKO ŁY W Y ZSZEJ

Oświadczam, ż e ....................................................... uczęszcza w roku akadem ickim ............/.
(imię i nazwisko dziecka)
do szkoły wyższej

(nazwa i adres szkoły wyższej)
Oświadczam, że jestem świadom y/świadom a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia.

(miejscowość, data)

(podpis osoby ubiegającej się składającej oświadczenie)

Załącznik nr 4

WZÓR

(imię i nazwisko członka rodziny)

O ŚW IADCZENIE C ZŁO NK A RO DZINY O D O C H O D A CH O SIĄ G N IĘTY C H W ROKU
K A LEN DA R ZO W Y M PO PR ZED ZA JĄ C Y M

OK RES ZA SIŁK O W Y , INNYCH NIŻ

D O C H O D Y PO DLEG AJĄCE OPO D ATK O W A NIU PO DA TK IEM D O C H O D O W Y M OD
OSÓB FIZY CZN Y CH NA ZA SA D A C H OK REŚLO NY C H W ART. 27, 30b, 30c, 30e i 30f
U STAW Y Z DNIA 26 LIPCA 1991 r. O PO DA TK U D O C H O D O W Y M OD OSÓB
FIZY CZN Y CH (DZ. U. Z 2012 r. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM .)

Oświadczam, że w roku k alen d arzo w y m .............................................uzyskałam /uzyskałem dochód
w w y so k o ści......................z ł ...................... gr z tytułu:
1)

gospodarstw a rolnego ) - ............................................... zł (pow ierzchnia gospodarstw a w ha
przeliczeniow ych........................ );

2)

;

3)

;

4)
Oświadczam, że jestem świadom y/świadom a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia.

(miejscowość, data)

(podpis członka rodziny składającego oświadczenie)

12 x przeciętna liczba ha przeliczeniowych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy x kwota
miesięcznego dochodu z 1 ha przeliczeniowego ogłaszana w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego.

Pouczenie
O świadczenie obejmuje następujące dochody w zakresie niepodlegającym opodatkowaniu
podatkiem dochodowym (art. 3 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114, z późn. zm.), zwanej dalej „ustaw ą” :
- renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inw alidów w ojennych i w ojskow ych oraz ich
rodzin,
- renty w ypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin przyznane na zasadach
określonych w przepisach o zaopatrzeniu inw alidów w ojennych i w ojskow ych oraz ich rodzin,
- świadczenia pieniężne oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu
pieniężnym i upraw nieniach przysługujących żołnierzom zastępczej

służby wojskowej

przym usowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu
i batalionach budowlanych,
- dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kom pensacyjny określone w przepisach
o kom batantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji w ojennych i okresu
powojennego,
- świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym
osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez
III Rzeszę N iem iecką lub Zw iązek Socjalistycznych R epublik Radzieckich,
- emerytury i renty otrzym ywane przez osoby, które utraciły w zrok w w yniku działań w latach
1939-1945 lub eksplozji pozostałych po tej w ojnie niewypałów i niewybuchów,
- renty inw alidzkie z tytułu inw alidztw a w ojennego, kwoty zaopatrzenia otrzym ywane przez
ofiary w ojny oraz członków ich rodzin, renty w ypadkow e osób, których inw alidztw o powstało
w zw iązku z przym usowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niem ieckiej w latach
1939-1945, otrzym ywane z zagranicy,
- zasiłki chorobow e określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz
w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,
- środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzym ywane od rządów państw obcych, organizacji
m iędzynarodow ych lub m iędzynarodow ych instytucji finansow ych pochodzące ze środków
bezzwrotnej pom ocy przyznanych na podstaw ie jednostronnej deklaracji lub um ów zawartych
z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę M inistrów, w łaściw ego m inistra
lub agencje rządowe, w tym rów nież w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest

dokonywane

za

pośrednictwem

podm iotu

upow ażnionego

do

rozdzielania

środków

bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym m a służyć ta pomoc,
- należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych m ających miejsce
zam ieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebyw ających czasowo za granicą w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami
kraju ustalonych dla pracow ników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych
jednostkach sfery budżetowej na podstaw ie ustaw y z dnia 26 czerwca 1974 r. - K odeks pracy
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.)
- należności pieniężne w ypłacone policjantom , żołnierzom , celnikom i pracow nikom jednostek
w ojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państw a w celu udziału
w konflikcie zbrojnym lub w zm ocnienia sił państw a albo państw sojuszniczych, misji
pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzm u lub ich skutkom, a także należności
pieniężne w ypłacone żołnierzom , policjantom, celnikom i pracow nikom pełniącym funkcje
obserw atorów w misjach pokojowych organizacji m iędzynarodow ych i sił wielonarodowych,
- należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzym ywane w czasie służby kandydackiej
przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, B iura Ochrony
Rządu obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód,
- dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej
spółdzielni produkcyjnej, pom niejszone o składki na ubezpieczenia społeczne,
- alimenty na rzecz dzieci,
- stypendia doktoranckie i habilitacyjne przyznane na podstaw ie ustaw y z dnia 14 m arca 2003 r.
0 stopniach naukow ych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1852 oraz z 2015 r. poz. 249) stypendia doktoranckie określone
w art. 200 ustaw y z dnia 27 lipca 2005 r. - Praw o o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r.
poz. 572, z późn. zm.), stypendia sportowe przyznane na podstaw ie ustaw y z dnia 25 czerwca
2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715, z późn. zm.) oraz inne stypendia o charakterze
socjalnym przyznane uczniom lub studentom,
- kwoty diet nieopodatkow ane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzym ywanych
przez osoby w ykonujące czynności zw iązane z pełnieniem

obow iązków

społecznych

1 obywatelskich,
-

należności pieniężne otrzym ywane z tytułu w ynajm u pokoi gościnnych w budynkach

m ieszkalnych

położonych

na

terenach

w iejskich

w

gospodarstw ie

rolnym

osobom

przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu w yżyw ienia tych osób,
-

dodatki za tajne nauczanie określone w ustaw ie z dnia 26 stycznia 1982 r. - K arta N auczyciela
(Dz. U. z 2014 r. poz. 191, z późn. zm.)

-

dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstaw ie zezw olenia na
terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach
ekonomicznych,

-

ekwiwalenty pieniężne za deputaty w ęglow e określone w przepisach o komercjalizacji,
restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstw a państw ow ego „Polskie K oleje Państw ow e” ,

-

ekwiwalenty z tytułu praw a do bezpłatnego w ęgla określone w przepisach o restrukturyzacji
górnictwa w ęgla kam iennego w latach 2003-2006,

-

świadczenia określone w przepisach o w ykonywaniu m andatu posła i senatora,

-

dochody uzyskane z gospodarstw a rolnego,

-

dochody uzyskiw ane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej

pom niejszone odpowiednio

0 zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na
obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,
-

renty określone w przepisach o w spieraniu rozw oju obszarów w iejskich ze środków
pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz
w przepisach o w spieraniu rozw oju obszarów w iejskich z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz R ozw oju O bszarów W iejskich,

-

zaliczkę

alim entacyjną

określoną

w

przepisach

o

postępow aniu

wobec

dłużników

alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,
-

świadczenia pieniężne w ypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,

-

pomoc m aterialną o charakterze socjalnym określoną w art. 90c ust. 2 ustaw y z dnia
7 w rześnia 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. N r 256, poz. 2572, z późn. zm .) oraz
pomoc m aterialną określoną w art. 173 ust. 1 pkt 1, 2 i 8, art. 173a, art. 199 ust. 1 pkt 1, 2 i 4
1 art. 199a ustaw y z dnia 27 lipca 2005 r. - Praw o o szkolnictwie wyższym,

- świadczenie pieniężne i pom oc pieniężną określone w ustaw ie z dnia 20 m arca 2015 r.
o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonow anych z pow odów
politycznych (Dz. U. poz. 693, z późn. zm.),
-

kwoty otrzym ane na podstaw ie art. 2 7 f ust. 8-10 ustaw y z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku

dochodowym od osób fizycznych,
-

świadczenie rodzicielskie,

-

zasiłek macierzyński, o którym m ow a w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Stypendia, o których m ow a w pouczeniu, które pow inny być w ykazane jako

dochód

niepodlegający opodatkowaniu to m.in.:
1)

stypendia doktoranckie i habilitacyjne przyznane na podstawie ustaw y z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach naukow ych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie
sztuki,

2)

przyznane na podstaw ie ustaw y z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym,
a)

stypendia doktoranckie, określone w art. 200 ww. ustawy,

b)

stypendia o charakterze socjalnym i zapomogi, takie jak:
-

stypendia dotyczące studentów, określone w art. 173 ust. 1 pkt 1, 2 i 8 ww. ustawy,

-

stypendia dotyczące doktorantów, określone w art. 199 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ww.
ustawy,

-

pom oc m aterialna dla doktorantów przyznaw ana zgodnie z art. 199a ww. ustawy
przez jednostki samorządu terytorialnego na zasadach określonych w art. 173a ww.
ustawy,

c)

stypendia sportowe przyznane na podstaw ie ustaw y z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

g)

stypendium szkolne oraz zasiłek szkolny (tj. stypendia m aterialne o charakterze
socjalnym) wynikające z ustaw y z dnia 7 w rześnia 1991 r. o systemie oświaty,

Oświadczam, że zapoznałam /zapoznałem się z powyższym pouczeniem.

(miejscowość, data i podpis osoby składającej oświadczenie)

Załącznik nr 5

WZÓR

(imię i nazwisko członka rodziny)

O ŚW IADCZENIE CZŁONKA R O D ZIN Y R O ZLIC ZAJĄ C EG O SIĘ NA PO DSTAW IE
PR ZEPISÓ W
N IEK TÓ R Y CH
O

O

ZR Y C ZA ŁTO W A N Y M

PR ZY CH O D Ó W

D O CH O DZIE

PO DATK U

OSIĄ G N IĘTY C H

O SIĄ G N IĘTY M

W

DOCHODOW YM

PRZEZ

ROKU

O SO BY

OD

FIZYCZNE

K A LEN DA R ZO W Y M

PO PR ZEDZA JĄ CY M OKRES ZA SIŁK O W Y

Oświadczam, że w roku kalendarzowym

...........

uzyskałam /uzyskałem

dochód

z działalności opodatkowanej w formie: (zakreślić odpowiedni kwadrat)
□ ryczałtu ewidencjonowanego,
□ karty podatkowej.
1.

D ochód po odliczeniu kw ot z pozycji 2-4 w y n ió s ł........................................................ z ł ..........gr.

2.

N ależne składki na ubezpieczenia społeczne w y n io sły ................................................ z ł ..........gr.

3.

N ależne składki na ubezpieczenie zdrow otne w y n io sły ............................................... z ł ..........gr.

4.

N ależny zryczałtow any podatek dochodowy w y n ió s ł...................................................z ł ..........gr.

Oświadczam, że jestem świadom y/świadom a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszyw ego
oświadczenia.

(miejscowość, data)

(podpis członka rodziny składającego oświadczenie)

Załącznik nr 6

WZÓR

(imię i nazwisko członka rodziny)

O ŚW IADCZENIE
R O LN EG O

C ZŁO N K A

W Y R A Ż O N EJ

PO W IER ZC H N I

W

ROKU

W

R O D ZIN Y

O

H EKTA R AC H

W IELK O ŚC I

G O SPO D AR STW A

PR ZELIC ZENIO W Y C H

K A LEN D A R ZO W Y M

O G Ó LN EJ

PO PR ZEDZA JĄ CY M

OKRES

ZA SIŁK O W Y

Oświadczam, że w roku kalendarzowym ....................... pow ierzchnia gospodarstw a rolnego
w ha przeliczeniow ych ogólnej powierzchni w y n o siła .......................
Oświadczam, że jestem świadom y/świadom a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszyw ego
oświadczenia.

(miejscowość, data)

(podpis członka rodziny składającego oświadczenie)

Załącznik nr 7

W ZO R

(imię i nazwisko członka rodziny)

O ŚW IADCZENIE O TERM INIE I O K RESIE, NA JA K I ZO STA Ł UDZIELO NY URLOP
W Y CH O W A W CZY , ORAZ O CO N AJM NIEJ SZEŚCIO M IESIĘC ZNY M OKRESIE
PO ZO STA W AN IA W STOSUNK U PR A CY BEZPO ŚRED N IO PRZED U ZYSK AN IEM
PR A W A DO URLO PU W Y CH O W O W A W C ZEG O

Oświadczam, że w term inie od ............................. do ..................... został mi udzielony urlop
wychowawczy przez

(nazwa i adres pracodawcy)
w związku z opieką nad
(imię i nazwisko dziecka)
oraz,

że

bezpośrednio

przed

uzyskaniem

prawa

do

urlopu

wychowawczego

pozostawałam/pozostawałem w stosunku pracy w o k re sie ...............- miesięcznym.

Oświadczam, że jestem świadom y/świadom a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszyw ego
oświadczenia.

(miejscowość, data)

(podpis członka rodziny składającego oświadczenie)

Załącznik nr 8

WZÓR

(imię i nazwisko członka rodziny)

O ŚW IADCZENIE O N IEK O R ZY STA N IU PRZEZ W IĘ C E J NIŻ 5 DNI W TYGODNIU
Z CAŁO DO BO W EJ OPIEK I NAD D ZIE C K IEM U M IESZ CZO NY M W PLACÓW CE
ZA PEW N IA JĄ C EJ C AŁO DO BO W Ą OPIEK Ę, W TY M W SPEC JALNY M OŚRODKU
SZK O LNO -W YC H O W AW C ZY M

Oświadczam, że nie korzystam przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad
dzieckiem um ieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym
ośrodku szkolno-wychowawczym. )
Oświadczam, że jestem świadom y/świadom a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszyw ego
oświadczenia.

(miejscowość, data)

(podpis osoby ubiegającej się składającej oświadczenie)

* z wyjątkiem podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Załącznik nr 9

WZÓR

O ŚW IADCZENIE O U C ZĘSZC ZA NIU D ZIECK A DO SZKOŁY PO ZA M IEJSCEM
ZA M IESZK A NIA

Oświadczam, ż e ...................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)
w roku szk o ln y m ............./ ............. uczęszcza do szkoły poza miejscem zamieszkania:

(nazwa i adres szkoły)
Oświadczam, że jestem świadom y/świadom a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszyw ego
oświadczenia.

(miejscowość, data)

(podpis osoby ubiegającej się składającej oświadczenie)

Załącznik nr 10

W ZÓ R

O ŚW IADCZENIE PO TW IER D ZA JĄC E TYM CZASO W E ZA M ELD O W A NIE UCZNIA
PO ZA M IEJSCE M ZA M IESZK A NIA

Oświadczam, ż e .............................................................................. w roku szk o ln y m ................ / .................
(imię i nazwisko dziecka)
je st tym czasow o zam eldow any/zam eldowana w

(adres)
Oświadczam, że jestem świadom y/świadom a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszyw ego
oświadczenia.

(miejscowość, data)

(podpis osoby ubiegającej się składającej oświadczenie)

Załącznik nr 11

WZÓR

N azw a organu w łaściw ego prowadzącego
postępowanie
w sprawie świadczeń rodzinnych:
Adres:

W N IO SE K O USTALEN IE PRAW A DO JED NO RA ZO W E J ZA PO M O G I Z TYTUŁU
U RO DZEN IA SIĘ DZIECK A

Część I
1. D ane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do jednorazowej zapom ogi z tytułu
urodzenia się dziecka.
Imię

N azw isko

N um er PESEL**

D ata urodzenia

Stan cywilny

Obywatelstwo
Telefon

M iejsce zam ieszkania
M iejscowość

K od pocztowy

U lica

N um er
domu

N um er m ieszkania

*) W przypadku gdy nie nadano numeru PESEL należy podać numer dokumentu potwierdzającego
tożsamość.

2. W noszę o ustalenie prawa do jednorazow ej zapom ogi z tytułu urodzenia się dziecka na
następujące dzieci:

Lp.

N um er
PESEL*

Imię i nazwisko

D ata urodzenia

1
2
3
*) W przypadku gdy nie nadano numeru PESEL należy podać numer dokumentu potwierdzającego
tożsamość.

3. D ane członków rodziny (w tym dziecka do ukończenia 25. roku życia, a także dziecka,
które ukończyło 25. rok życia, legitym ującego się orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnospraw ności, jeżeli w zw iązku z tą niepełnospraw nością rodzinie przysługuje
świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna,
0 którym m owa w ustaw ie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i w ypłacie zasiłków dla
opiekunów (Dz. U. poz. 567, z późn. zm .). Do członków rodziny nie zalicza się dziecka
pozostającego

pod

opieką

opiekuna

prawnego,

dziecka

pozostającego

w

zw iązku

m ałżeńskim , a także pełnoletniego dziecka posiadającego w łasne dziecko.
W skład rodziny wchodzą:

ł)

1
(imię i nazwisko

stopień pokrewieństwa

PESEL*-1

urząd skarbowy)

....................................
(imię i nazwisko

stopień pokrewieństwa

PESEL*-1

urząd skarbowy)

(imię i nazwisko

stopień pokrewieństwa

PESEL*-

urząd skarbowy)

....................................
(imię i nazwisko

stopień pokrewieństwa

PESEL*-

urząd skarbowy)

(imię i nazwisko

stopień pokrewieństwa

PESEL*-1

urząd skarbowy)

W przypadku gdy nie nadano numeru PESEL należy podać numer dokumentu potwierdzającego tożsamość.

4. Inne dane
4.1. Łączna kw ota alim entów świadczonych na rzecz innych osób w yniosła w roku ......... )
......... z ł ...... gr.
4.2. W roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub po tym roku nastąpiła/nie

nastąpiła**-* utrata dochodu****
4.3. W roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub po tym roku
nastąpiło/nie nastąpiło ) uzyskanie dochodu

).

*
Wpisać rok, z którego dochód stanowi podstawę ustalenia dochodu rodziny.
*ł) Niepotrzebne skreślić.
*** Utrata dochodu, zgodnie z art. 3 pkt 23 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 114, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, oznacza utratę dochodu spowodowaną:
- uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
- utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
- utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
- utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia
kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
- utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych
świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji
alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych,
- utratą świadczenia rodzicielskiego,
- utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
- utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego,
przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
- utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych
świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji
alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych,
- utratą świadczenia rodzicielskiego,
- utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.
****) Uzyskanie dochodu, zgodnie z art. 3 pkt 24 ustawy oznacza uzyskanie dochodu spowodowane:
- zakończeniem urlopu wychowawczego,
- uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
- uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
- uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego
świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
- rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie
zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej,
- uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego,
przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
- uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
- uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym
rolników.

(data, podpis osoby ubiegającej się)

Część II
1) O świadczenie dotyczące ustalenia prawa do jednorazow ej zapom ogi z tytułu urodzenia
się dziecka
Oświadczam, że:
-

powyższe dane są prawdziwe,

-

zapoznałam /zapoznałem się z warunkam i uprawniającym i do jednorazow ej zapomogi
z tytułu urodzenia się dziecka,

-

członkowi rodziny nie przysługuje na dziecko świadczenie z tytułu urodzenia dziecka za
granicą.

W przypadku zm ian m ających w pływ na prawo do jednorazow ej zapom ogi z tytułu
urodzenia się dziecka, w szczególności zaistnienia okoliczności wym ienionych powyżej lub
uzyskania dochodu, osoba ubiegająca się jest zobow iązana niezwłocznie powiadom ić o tych
zm ianach

podm iot

realizujący

świadczenia

rodzinne.

N iepoinform ow anie

organu

właściw ego prowadzącego postępow anie w sprawie świadczeń rodzinnych o zm ianach,
o których m owa powyżej, może skutkować powstaniem nienależnie pobranych świadczeń
rodzinnych, a w konsekw encji - koniecznością ich zwrotu.

(data, podpis osoby ubiegającej się)
D o wniosku dołączam następujące dokumenty:
1)
2)
3)
4)

Oświadczam, że jestem świadom y/świadom a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszyw ego
oświadczenia.

(miejscowość, data)

(podpis osoby ubiegającej się składającej oświadczenie)

Pouczenie
Jednorazow a zapom oga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje:
1) obywatelom polskim,
2) cudzoziemcom:
a)

do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,

b) jeżeli

w ynika

to

z

w iążących

Rzeczpospolitą

Polską

um ów

dwustronnych

o zabezpieczeniu społecznym,
c)

przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezw olenia na
pobyt stały, zezw olenia na pobyt rezydenta długoterm inowego Unii Europejskiej,
zezw olenia na pobyt czasowy udzielonego w zw iązku z okolicznościami, o których m ow a
w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustaw y z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziem cach
(Dz. U. poz. 1650, z późn. zm .) lub w zw iązku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej
statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zam ieszkują z członkami rodzin na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

d) posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy” , z w yłączeniem
obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa
członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich
przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy m ają prawo do
w ykonyw ania pracy na podstaw ie wizy,
- jeżeli zam ieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym
otrzym ują świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji system ów zabezpieczenia
społecznego lub dw ustronne um ow y m iędzynarodow e o zabezpieczeniu społecznym stanowią
inaczej (art. 1 ust. 2 i 3 ustaw y z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 114, z późn. zm.), zwanej dalej „ustaw ą”).
Jednorazow a zapom oga przysługuje m atce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnem u albo
opiekunowi faktycznem u dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza
kwoty kryterium dochodowego określonego w ustawie.
W niosek o w ypłatę jednorazow ej zapomogi składa się w term inie 12 m iesięcy od dnia narodzin
dziecka, a w przypadku gdy w niosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną
albo dziecka przysposobionego - w term inie 12 m iesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo
przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. W niosek złożony po
term inie organ w łaściw y pozostaw ia bez rozpoznania.

Jednorazow a zapom oga nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą
świadczenie

z tytułu

urodzenia

dziecka,

chyba że

przepisy

o

koordynacji

system ów

zabezpieczenia społecznego lub dw ustronne um ow y o zabezpieczeniu społecznym stanowią
inaczej.
Zapom oga, przysługuje, jeżeli kobieta pozostaw ała pod opieką m edyczną nie później niż od 10.
tygodnia ciąży do porodu (wymogu tego nie stosuje się do osób będących prawnymi lub
faktycznymi opiekunami dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko).
Pozostaw anie

pod

opieką

m edyczną

potw ierdza

się

zaśw iadczeniem

lekarskim

lub

zaśw iadczeniem wystawionym przez położną. Przepisy wydane na podstaw ie art. 9 ust. 8 ustawy
stosuje się odpowiednio.
Oświadczam, że zapoznałam /zapoznałem się z powyższym pouczeniem.

(miejscowość, data i podpis osoby składającej oświadczenie)

Załącznik nr 12

WZÓR
N azw a organu właściw ego prow adzącego
postępowanie
w sprawie świadczeń rodzinnych:
Adres:

W N IO SE K O U STALENIE PR A W A DO ZA SIŁK U PIELĘG NACYJNEG O
Część I
Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
Imię

N azw isko

N um er PESEL*’

D ata urodzenia

Stan cywilny

Obywatelstwo
Telefon

M iejsce zam ieszkania
M iejscowość

Kod pocztowy

U lica

N um er domu

N um er m ieszkania

W noszę o ustalenie praw a do zasiłku pielęgnacyjnego dla ):

(imię i nazwisko)
z tytułu: (zakreślić odpowiedni kwadrat)
□

niepełnosprawności

□

ukończenia 75 roku życia

D ane osoby, której w niosek dotyczy

):

D ata u ro d zen ia:..........................................................................num er PESEL ):
O byw atelstw o :...........................................................................................................
M iejsce zamieszkania: .............................................................................................
Telefon:

)
*ł)

W przypadku gdy nie nadano numeru PESEL należy podać numer dokumentu potwierdzającego tożsamość.
Jeżeli osoba ubiegająca się składa wniosek o zasiłek pielęgnacyjny dla osoby pełnoletniej, jest obowiązana
przedstawić upoważnienie tej osoby do złożenia wniosku w jej imieniu, chyba że jest opiekunem prawnym.
*** Jeżeli nie dotyczy to osoby ubiegającej się.
Część II
Oświadczenie służące ustaleniu uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego
Oświadczam, że:
- powyższe dane są prawdziwe,
- zapoznałam/zapoznałem się z warunkami uprawniającymi do zasiłku pielęgnacyjnego,
- osoba, której wniosek dotyczy, nie przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe
utrzymanie,

tj.

domu

pomocy

społecznej,

placówce

opiekuńczo-wychowawczej,

młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym,
areszcie

śledczym,

zakładzie

karnym,

zakładzie

opiekuńczo-leczniczym,

zakładzie

pielęgnacyjno-opiekuńczym, a także szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te
zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie,
- osoba, której wniosek dotyczy, nie pobiera zasiłku pielęgnacyjnego w innej instytucji,
- osoba, której wniosek dotyczy, nie jest uprawniona do dodatku pielęgnacyjnego,
- członkowi rodziny nie przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych
z pielęgnacją osoby, której wniosek dotyczy, lub przepisy o koordynacji systemów
zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią,
że przysługujące za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z opieką nie
wyłącza prawa do takiego świadczenia na podstawie ustawy.
W przypadku zmian mających wpływ na prawo do zasiłku pielęgnacyjnego, w szczególności
zaistnienia okoliczności wymienionych powyżej, osoba ubiegająca się jest zobowiązana
niezwłocznie powiadomić o tych zmianach podmiot realizujący świadczenia rodzinne.
Niepoinformowanie organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń
rodzinnych o zmianach, o których mowa powyżej, może skutkować powstaniem nienależnie
pobranych świadczeń rodzinnych, a w konsekwencji - koniecznością ich zwrotu.

(data, podpis osoby ubiegającej się)

Do wniosku dołączam następujące dokumenty:

1)................................................................................................................................................................
2)......................................................................................................................................................................
3 )
4 )
Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia.

(miejscowość, data)

(podpis osoby ubiegającej się składającej oświadczenie)

Pouczenie
Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 114, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, zasiłek pielęgnacyjny
przysługuje:
1) niepełnosprawnemu dziecku;
2) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem
o znacznym stopniu niepełnosprawności;
3) osobie, która ukończyła 75 lat.
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku
życia, legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli
niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
1) obywatelom polskim,
2) cudzoziemcom:
a) do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
b) jeżeli

wynika

to

z

wiążących

Rzeczpospolitą

Polską

umów

dwustronnych

o zabezpieczeniu społecznym,
c) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na

pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa
w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
(Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej
Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami
rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
d) posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, z wyłączeniem
obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa
członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich
przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do
wykonywania pracy na podstawie wizy,
- jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym
otrzymują świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią
inaczej (art. 1 ust. 2 i 3 ustawy).

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:
-

osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, tj. domu pomocy
społecznej, placówce opiekuńczo-wychowawczej, schronisku dla nieletnich, młodzieżowym
ośrodku wychowawczym, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym,
zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, a także szkole
wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie,

-

osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego na podstawie przepisów ustawy z dnia
17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 748, z późn. zm.) oraz na podstawie innych ustaw,

-

jeżeli członkowi rodziny za granicą przysługuje świadczenie na pokrycie wydatków
związanych

z

pielęgnacją

osoby,

na

którą

jest

składany

wniosek,

chyba

że

przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy
o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej (art. 16 ust. 5a ustawy).
Osoba ubiegająca się jest zobowiązana niezwłocznie powiadomić podmiot wypłacający zasiłek
pielęgnacyjny o każdej zmianie mającej wpływ na prawo do zasiłku pielęgnacyjnego, w tym

również o przypadku wyjazdu członka rodziny poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej.
Niepoinformowanie organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń
rodzinnych o zmianach, o których mowa powyżej, może skutkować powstaniem nienależnie
pobranych świadczeń rodzinnych, a w konsekwencji koniecznością ich zwrotu.
UWAGA:
Zasady ustalania prawa do zasiłku pielęgnacyjnego:
Jeżeli wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego zostanie złożony w okresie trzech
miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu
niepełnosprawności, prawo to ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek
o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności (art. 24 ust. 2a ustawy).
W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego po upływie
3 miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu
niepełnosprawności, prawo do tego świadczenia ustala się, począwszy od miesiąca, w którym
złożono wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego (art. 24 ust. 2 ustawy).
Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie
o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas
określony. W przypadku wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu
niepełnosprawności na czas określony prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się do ostatniego
dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia (art. 24 ust. 4 ustawy).
Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z powyższym pouczeniem.

(miejscowość, data i podpis osoby składającej oświadczenie)

Załącznik nr 13

WZÓR
Nazwa podmiotu realizującego świadczenia
rodzinne:
Adres:

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO

Część I
Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego
Imię

Nazwisko

Numer PESEL**

Data urodzenia

Stan cywilny

Obywatelstwo
Telefon

Miejsce zamieszkania
Miejscowość

Kod pocztowy

Ulica

Numer
domu

Numer mieszkania

Wnoszę o przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad:

(imię i nazwisko)
Data urodzenia........................................................nr PESEL )
O byw atelstw o..............................................................................
Miejsce zam ieszkania.................................................................
T elefon..........................................................................................
*) W przypadku gdy nie nadano numeru PESEL należy podać numer dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Część II
1. Dane członków rodziny osoby ubiegającej się sprawującej opiekę (w tym dziecka do
ukończenia 25. roku życia, a także dziecka, które ukończyło 25 rok życia, legitymującego się
orzeczeniem

o

znacznym

niepełnosprawnością

stopniu

przysługuje

niepełnosprawności,

świadczenie

jeżeli

pielęgnacyjne

w

lub

związku
specjalny

z

tą

zasiłek

opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r.
0 ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. poz. 567, z późn zm.)). Do członków
rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka
pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne
dziecko.
W skład rodziny wchodzą:
1
(imię i nazwisko

stopień pokrewieństwa

PESEL*)

urząd skarbowy)

(imię i nazwisko

stopień pokrewieństwa

PESEL*)

urząd skarbowy)

(imię i nazwisko

stopień pokrewieństwa

PESEL*)

urząd skarbowy)

(imię i nazwisko

stopień pokrewieństwa

PESEL*)

urząd skarbowy)

(imię i nazwisko

stopień pokrewieństwa

PESEL*-1

urząd skarbowy)

* W przypadku gdy nie nadano numeru PESEL należy podać numer dokumentu potwierdzającego tożsamość.
2. Dane członków rodziny osoby wymagającej opieki, w przypadku, gdy osoba wymagająca
opieki jest małoletnia (rodzice osoby wymagającej opieki, małżonek rodzica osoby
wymagającej opieki, osoba, z którą rodzic osoby wymagającej opieki wychowuje wspólne
dziecko, pozostające na ich utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia,
a także osoba wymagającą opieki; do członów rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego
pod

opieką

opiekuna

prawnego,

dziecka

pozostającego

w

związku

małżeńskim,

pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko, a także rodzica osoby wymagającej
opieki zobowiązanego tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd
do alimentów na jej rzecz):

W skład rodziny wchodzą:
1............................................
(imię i nazwisko
stopień pokrewieństwa

PESEL*)

urząd skarbowy)

(imię i nazwisko

stopień pokrewieństwa

PESEL*)

urząd skarbowy)

(imię i nazwisko

stopień pokrewieństwa

PESEL*)

urząd skarbowy)

(imię i nazwisko

stopień pokrewieństwa

PESEL*)

urząd skarbowy)

(imię i nazwisko

stopień pokrewieństwa

PESEL*-1)

urząd skarbowy)

* W przypadku gdy nie nadano numeru PESEL należy podać numer dokumentu potwierdzającego tożsamość
3. Dane członków rodziny osoby wymagającej opieki, w przypadku gdy osoba wymagająca
opieki jest pełnoletnia (osoba wymagającą opieki, małżonek osoby wymagającej opieki,
osoba, z którą osoba wymagająca opieki wychowuje wspólne dziecko oraz pozostające na
ich utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia; do członków rodziny nie
zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w
związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko):
W skład rodziny wchodzą:
1.......................................................................................................................................................................
PESEL*)
(imię i nazwisko
stopień pokrewieństwa
urząd skarbowy)
(imię i nazwisko

stopień pokrewieństwa

PESEL*)

urząd skarbowy)

(imię i nazwisko

stopień pokrewieństwa

PESEL*)

urząd skarbowy)

(imię i nazwisko

stopień pokrewieństwa

PESEL*)

urząd skarbowy)

(imię i nazwisko

stopień pokrewieństwa

PESEL*)

urząd skarbowy)

W przypadku, gdy prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego ustala się na osobę znajdującą się
pod opieką opiekuna prawnego lub umieszczoną w rodzinie zastępczej

spokrewnionej

w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz. U. z 2015 r. poz. 332, z późn. zm.) ustalając prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego

należy wskazać dane członków rodziny osoby sprawującej opiekę oraz dane osoby wymagającej
opieki.
* W przypadku gdy nie nadano numeru PESEL należy podać numer dokumentu potwierdzającego tożsamość.
Część III
Inne dane
1. Łączna kwota alimentów świadczonych na rzecz innych osób wyniosła w roku ........... )
..........zł........... gr.
2. W roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub po tym roku nastąpiła/nie
nastąpiła**)utrata dochodu***).
3. W roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub po tym roku nastąpiło/ nie
nastąpiło **)uzyskanie dochodu****).
* Wpisać rok, z którego dochód stanowi podstawę ustalenia dochodu rodziny.
*ł) Niepotrzebne skreślić.
*** Utrata dochodu zgodnie z art. 3 pkt 23 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 114, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, oznacza utratę dochodu spowodowaną:
uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia
kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania
w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U.
z 2015 r., poz. 584, z późn. zm.),
utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących
po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych
świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji
alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych,
utratą świadczenia rodzicielskiego,
utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.
****) Uzyskanie dochodu zgodnie z art. 3 pkt 24 ustawy oznacza uzyskanie dochodu spowodowane:
zakończeniem urlopu wychowawczego,
uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia
kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie
zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej,
uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego,
przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników

(data, podpis osoby ubiegającej się)

Część IV
Oświadczenie służące ustaleniu prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego
Oświadczam, że:
a) powyższe dane są prawdziwe,
b) zapoznałam/zapoznałem

się

z

warunkami

uprawniającymi

do

specjalnego

zasiłku

opiekuńczego,
c) nie mam ustalonego prawa do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka
przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalnorentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
zasiłku przedemerytalnego i świadczenia przedemerytalnego,
d) nie

mam

ustalonego

prawa

do

świadczenia

pielęgnacyjnego,

specjalnego

zasiłku

opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r.
o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
e) nie legitymuję się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
f) osoba wymagająca opieki nie została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny
zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością
kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę,
w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego
działalność leczniczą, lub nie korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni
w tygodniu,
g) na osobę wymagającą opieki inna osoba nie ma ustalonego prawa do wcześniejszej emerytury,
h) członek rodziny osoby sprawującej opiekę nie ma ustalonego prawa do dodatku do zasiłku
rodzinnego, o którym mowa w art. 10 ustawy, prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego,
prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, prawa do zasiłku dla opiekuna, o którym mowa
w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
i) na osobę wymagającą opieki nie jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego,
o którym mowa w art.

10 ustawy, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia

pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r.
o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
j) na osobę wymagającą opieki inna osoba nie jest uprawniona za granicą do świadczenia na
pokrycie

wydatków

związanych

z

opieką,

lub

przepisy

o

koordynacji

systemów

zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią,

że przysługujące za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z opieką nie
wyłącza prawa do takiego świadczenia na podstawie ustawy,
k) nie jestem zatrudniony/zatrudniona ani nie wykonuję innej pracy zarobkowej (przez
zatrudnienie lub wykonywanie innej pracy zarobkowej rozumie się: wykonywanie pracy na
podstawie

stosunku

pracy,

stosunku

służbowego,

umowy

o pracę

nakładczą

oraz

wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia,
umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni
kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, a także prowadzenie pozarolniczej
działalności gospodarczej).

(data, podpis osoby ubiegającej się)

Część V
Oświadczenie o zaprzestaniu prowadzenia gospodarstwa rolnego lub wykonywania pracy w
gospodarstwie rolnym przez rolnika, małżonka rolnika lub domownika:
Oświadczam, że:
1.

Jestem rolnikiem i zaprzestałam/zaprzestałem prowadzenia gospodarstwa rolnego od
**)
d n ia ......................... )
2.

Jestem

małżonkiem

rolnika

albo

domownikiem*) i

zaprzestałam/zaprzestałem
*)
prowadzenia gospodarstwa rolnego albo wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym *) od

Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia.
*)Niepotrzebne skreślić
**)
) Należy wpisać datę od kiedy zaprzestano prowadzenia gospodarstwa rolnego albo wykonywania pracy
w gospodarstwie rolnym.
(data, podpis osoby ubiegającej się)
W przypadku zmian mających wpływ na prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego,

w szczególności zaistnienia okoliczności wymienionych powyżej lub uzyskania dochodu,
osoba ubiegająca się jest zobowiązana niezwłocznie powiadomić o tych zmianach podmiot
realizujący świadczenia rodzinne.

Niepoinformowanie organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń
rodzinnych o zmianach, o których mowa powyżej, może skutkować powstaniem nienależnie
pobranych świadczeń rodzinnych, a w konsekwencji - koniecznością ich zwrotu.

(data, podpis osoby ubiegającej się)
Do wniosku dołączam następujące dokumenty:
1)
2)
3)
4)

Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia.

(miejscowość, data)

(podpis osoby ubiegającej się składającej oświadczenie)

Pouczenie
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583, z późn. zm.)
ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli nie podejmują lub rezygnują
z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki
nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej
opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielniej
egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego

leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje:
1)

obywatelom polskim,

2)

cudzoziemcom:
a) do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
b) jeżeli

wynika

to

z

wiążących

Rzeczpospolitą

Polską

umów

dwustronnych

o zabezpieczeniu społecznym,
c) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia
na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których
mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r.
o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn zm.), lub w związku z uzyskaniem
w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli
zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
d) posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, z wyłączeniem
obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa
członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich
przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo
do wykonywania pracy na podstawie wizy,
- jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy,
w którym otrzymują świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów
zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu
społecznym stanowią inaczej (art. 1 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114, z późn. zm.), zwanej dalej
„ustawą”).
W przypadku, gdy o specjalny zasiłek opiekuńczy ubiega się rolnik, małżonek rolnika bądź
domownik, świadczenie te przysługuje odpowiednio:
1) rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego;
2) małżonkom rolników lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez
nich gospodarstwa rolnego albo wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym.
Zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego lub zaprzestanie wykonywania pracy

w gospodarstwie rolnym, o których mowa w ust. 1, potwierdza się stosownym oświadczeniem
złożonym pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający
oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje
pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 17b ustawy).

Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:
1)

osoba sprawująca opiekę:
a)

ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka
przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia
emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia
kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,

b)

podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów,

c)

ma

ustalone

prawo

do

specjalnego

zasiłku

opiekuńczego

lub

świadczenia

pielęgnacyjnego,
d)
2)

legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej z wyjątkiem rodziny
zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością
kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniaj ącej całodobową opiekę,
w

tym

w

specjalnym

ośrodku

szkolno-wychowawczym,

z wyjątkiem

podmiotów

wykonujących działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż
5 dni w tygodniu;
3)

na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;

4)

członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku
rodzinnego, o którym mowa w art.

10 ustawy, specjalnego zasiłku opiekuńczego,

świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia
4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
5)

na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego,
o którym mowa w art. 10 ustawy, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do
świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie
z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

6)

na osobę wymagającą opieki członek rodziny jest uprawniony za granicą do świadczenia na

pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów
zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią
inaczej.
W przypadku gdy łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby
wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę przekracza kwotę uprawniającą daną osobę do
specjalnego zasiłku opiekuńczego o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu
zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany, specjalny zasiłek
opiekuńczy przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku
przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym specjalny zasiłek opiekuńczy nie
przysługuje.

W przypadku zbiegu uprawnień do następujących świadczeń:
1)

świadczenia rodzicielskiego, lub

2)

świadczenia pielęgnacyjnego, lub

3)

specjalnego zasiłku opiekuńczego, lub

4)

dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania
z urlopu wychowawczego, lub

5)

zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu
i wypłacie zasiłków dla opiekunów

- przysługuje jedno z tych świadczeń wybrane przez osobę uprawnioną (art. 27 ust. 5).

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z powyższym pouczeniem.

(miejscowość, data i podpis osoby składającej oświadczenie)

Załącznik Nr 14

WZOR

Nazwa podmiotu realizującego świadczenia
rodzinne:
Adres:

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO

Część I
Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
Imię

Nazwisko

Numer PESEL*’

Data urodzenia

Stan cywilny

Obywatelstwo
Telefon

Miejsce zamieszkania
Miejscowość

Kod pocztowy

Ulica

Numer domu Numer mieszkania

Wnoszę o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad:

(imię i nazwisko)
Data urodzenia............................................................ numer PESEL ) .............................................
Obywatelstwo .......................................................................................................................................
Miejsce zam ieszkania..........................................................................................................................
Telefon ...................................................................................................................................................
*) W przypadku gdy nie nadano numeru PESEL należy podać numer dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Część II
1) Oświadczenie służące ustaleniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
Oświadczam, że:
a) powyższe dane są prawdziwe,
b) zapoznałam/zapoznałem się z warunkami uprawniającymi do świadczenia pielęgnacyjnego,
c) nie mam ustalonego prawa do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka
przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalnorentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
zasiłku przedemerytalnego i świadczenia przedemerytalnego,
d) nie

mam

ustalonego

prawa

do

świadczenia

pielęgnacyjnego,

specjalnego

zasiłku

opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r.
o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
e) osoba wymagająca opieki:
- nie pozostaje w związku małżeńskim, lub współmałżonek legitymuje się orzeczeniem
o znacznym stopniu niepełnosprawności,
- nie została umieszczona w rodzinie zastępczej,

z wyjątkiem

rodziny zastępczej

spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia,
rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym
w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego
działalność leczniczą, lub nie korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni
w tygodniu,
f) na osobę wymagającą opieki inna osoba nie ma ustalonego prawa do wcześniejszej emerytury,
g) członek rodziny osoby sprawującej opiekę nie ma ustalonego prawa do dodatku do zasiłku
rodzinnego, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, specjalnego
zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego i zasiłku dla opiekuna, o którym mowa
w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
h) na osobę wymagającą opieki nie jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego,
o którym mowa w art. 10 ustawy, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo
świadczenia pielęgnacyjnego i prawo do zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie
z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
i) na osobę wymagającą opieki inna osoba nie jest uprawniona za granicą do świadczenia na

pokrycie

wydatków

związanych

z

opieką,

lub

przepisy

o

koordynacji

systemów

zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią,
że przysługujące za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z opieką nie
wyłącza prawa do takiego świadczenia na podstawie ustawy,
j) nie jestem zatrudniony/zatrudniona ani nie wykonuję innej pracy zarobkowej (przez
zatrudnienie lub wykonywanie innej pracy zarobkowej rozumie się: wykonywanie pracy na
podstawie

stosunku

pracy,

stosunku

służbowego,

umowy

o pracę

nakładczą

oraz

wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia,
umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni
kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, a także prowadzenie pozarolniczej
działalności gospodarczej).

(data, podpis osoby ubiegającej się)
2) Oświadczenie dotyczące ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego dla osoby,
na której zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny
i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583, z późn. zm.) ciąży obowiązek alimentacyjny,
innej niż osoba spokrewniona w pierwszym stopniu, opiekun faktyczny dziecka lub
osoba będąca rodziną zastępczą spokrewnioną, w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332,
z późn. zm.).
Oświadczam, że:
- rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są
małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
- nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, są
małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz
- nie ma opiekuna faktycznego dziecka wymagającego opieki ani osoby będącej rodziną
zastępczą spokrewnioną dla dziecka wymagającego opieki, w rozumieniu ustawy z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, lub legitymują się
orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
(data, podpis osoby ubiegającej się)

Część III.

Oświadczenie

o zaprzestaniu

prowadzenia

gospodarstwa

rolnego

lub

wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym przez rolnika, małżonka rolnika lub
domownika:
Oświadczam, że:
1.

Jestem rolnikiem i zaprzestałam/zaprzestałem prowadzenia gospodarstwa rolnego od
**)
d n ia ......................... )
2.

Jestem

małżonkiem

rolnika

albo

domownikiem*) i

zaprzestałam/zaprzestałem
*)
prowadzenia gospodarstwa rolnego albo wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym ) od

Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia.
*)Niepotrzebne skreślić
**)
) Należy wpisać datę od kiedy zaprzestano prowadzenia gospodarstwa rolnego albo wykonywania pracy
w gospodarstwie rolnym.
(data, podpis osoby ubiegającej się)

W przypadku zmian mających wpływ na prawo do świadczenia pielęgnacyjnego,
w szczególności zaistnienia okoliczności wymienionych powyżej, osoba ubiegająca się jest
zobowiązana niezwłocznie powiadomić o tych zmianach podmiot realizujący świadczenia
rodzinne.
Niepoinformowanie organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń
rodzinnych o zmianach, o których mowa powyżej, może skutkować powstaniem nienależnie
pobranych świadczeń rodzinnych, a w konsekwencji - koniecznością ich zwrotu.

(data, podpis osoby ubiegającej się)

Do wniosku dołączam następujące dokumenty:
1)
2)

3)
4)

Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia.

(miejscowość, data)

(podpis osoby ubiegającej się składającej oświadczenie)

Pouczenie
Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
przysługuje:
1) matce albo ojcu,
2) opiekunowi faktycznemu dziecka,
3) osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną, w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
4) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks
rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu
niepełnosprawności
- jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu
sprawowania

opieki

niepełnosprawności

nad
albo

osobą

legitymującą

orzeczeniem

o

się

orzeczeniem

niepełnosprawności

o

łącznie

znacznym
ze

stopniu

wskazaniami:

konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie
ograniczoną możliwością samodzielniej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na
co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Osobom, o których mowa w pkt 4, innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą
wymagającą opieki, świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, w przypadku gdy spełnione są
łącznie następujące warunki:
1) rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są
małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
2) nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się

orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
3) nie ma osób, o których mowa w pkt 2 i 3, lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje:
1) obywatelom polskim,
2) cudzoziemcom:
a) do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
b) jeżeli

wynika

to

z

wiążących

Rzeczpospolitą

Polską

umów

dwustronnych

o zabezpieczeniu społecznym,
c) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na
pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa
w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
(Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej
Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami
rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
d) posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, z wyłączeniem
obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa
członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich
przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do
wykonywania pracy na podstawie wizy,
- jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym
otrzymują świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią
inaczej (art. 1 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 114, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”).
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej
opieki powstała:
1) nie później niż do ukończenia 18. roku życia, lub
2) w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku
życia.

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:
1) osoba sprawująca opiekę:
a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka
przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia
emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia
kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
b) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego
lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu
i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
2) osoba wymagająca opieki:
a) pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem
o znacznym stopniu niepełnosprawności,
b) została

umieszczona

w

rodzinie

zastępczej,

z

wyjątkiem

rodziny

zastępczej

spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo w związku z koniecznością kształcenia,
rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym
w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego
działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni
w tygodniu;
3) na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;
4) członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku
rodzinnego, o którym mowa w art. 10 ustawy, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego,
prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna, o którym mowa
w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
5) na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym
mowa w art.

10 ustawy, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego,

świadczenia

pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r.
o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
6) na osobę wymagającą opieki członek rodziny jest uprawniony za granicą do świadczenia na
pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów
zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią
inaczej.
W przypadku, gdy o świadczenie pielęgnacyjne, ubiega się rolnik, małżonek rolnika bądź

domownik, świadczenie te przysługuj e odpowiednio:
1) rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego;
2) małżonkom rolników lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez
nich gospodarstwa rolnego albo wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym.
Zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego lub zaprzestanie wykonywania pracy
w gospodarstwie rolnym potwierdza się stosownym oświadczeniem złożonym pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest
obowiązany

do

zawarcia

w

nim

klauzuli

następującej

treści:

„Jestem

świadomy

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje
pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 17b ustawy).
W przypadku zbiegu uprawnień do następujących świadczeń:
1)

świadczenia rodzicielskiego, lub

2)

świadczenia pielęgnacyjnego, lub

3)

specjalnego zasiłku opiekuńczego, lub

4)

dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania
z urlopu wychowawczego, lub

5)

zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu
i wypłacie zasiłków dla opiekunów

- przysługuje jedno z tych świadczeń wybrane przez osobę uprawnioną (art. 27 ust 5).
Osoba ubiegająca się jest zobowiązana niezwłocznie powiadomić podmiot wypłacający
świadczenie pielęgnacyjne o każdej zmianie mającej wpływ na prawo do świadczenia
pielęgnacyjnego, w tym również o przypadku wyjazdu członka rodziny poza granicę
Rzeczypospolitej Polskiej.
Niepoinformowanie organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń
rodzinnych o zmianach, o których mowa powyżej, może skutkować powstaniem nienależnie
pobranych świadczeń rodzinnych, a w konsekwencji - koniecznością ich zwrotu.
Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z powyższym pouczeniem.

(miejscowość, data i podpis osoby składającej oświadczenie)

Załącznik nr 15

WZÓR

Nazwa organu właściwego prowadzącego
postępowanie
w sprawie świadczeń rodzinnych:
Adres:

W NIOSEK O USTALENIE PRAWA DO DODATKU Z TYTUŁU SAMOTNEGO
WYCHOWYWANIA DZIECKA DLA OSÓB, KTÓRE OTRZYMYWAŁY DO DNIA
1 MAJA 2004 r. USTALONE NA SIEBIE ŚWIADCZENIE NA PODSTAWIE USTAWY Z
DNIA 18 LIPCA 1974 r. O FUNDUSZU ALIMENTACYJNYM (DZ. U. Z 1991 r. NR 45,
POZ. 200, Z PÓŹN. ZM.)
Część I.
Dane

osoby ubiegającej

się

o ustalenie

prawa

do

dodatku z tytułu

samotnego

wychowywania dziecka
Imię i nazwisko
Numer PESEL*)
Stan cywilny

Obywatelstwo
Telefon

Miejsce zamieszkania

* W przypadku gdy nie nadano numeru PESEL należy podać numer dokumentu potwierdzającego tożsamość.
Część II.
Dane członków rodziny (w tym dziecka do ukończenia 25. roku życia, a także dziecka, które
ukończyło

25.

rok

życia,

legitymującego

się

orzeczeniem

o

znacznym

stopniu

niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie
pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa

w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
(Dz. U. poz. 567, z późn. zm.). Do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego
pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także
pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko (wypełnić w przypadku nieubiegania
się o zasiłek rodzinny):
W skład rodziny wchodzą:
1.......................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko
PESEL*-1
stopień pokrewieństwa
urząd skarbowy)

(imię i nazwisko

stopień pokrewieństwa

PESEL*)

urząd skarbowy)

(imię i nazwisko

stopień pokrewieństwa

PESEL*)

urząd skarbowy)

(imię i nazwisko

stopień pokrewieństwa

PESEL*)

urząd skarbowy)

(imię i nazwisko

stopień pokrewieństwa

PESEL*-1

urząd skarbowy)

*) W przypadku gdy nie nadano numeru PESEL należy podać numer dokumentu potwierdzającego tożsamość.
Część III.
Inne dane
(wypełnić w przypadku nieubiegania się o zasiłek rodzinny).
1. Łączna kwota alimentów świadczonych na rzecz innych osób wyniosła w roku...... )
...... z ł ......... gr.
2. Łączna kwota opłat poniesionych z tytułu przebywania członka rodziny w instytucji
zapewniającej całodobowe utrzymanie w ro k u .......... ) w yniosła............ z ł ........ gr.
3. Dochód utracony z ro k u .........) w yn ió sł............z ł ......... gr. miesięcznie.
4. Dochód uzyskany w ro k u ......... ) w yniósł.........z ł .......... gr. miesięcznie.
*) Wpisać rok, z którego dochód stanowi podstawę ustalenia dochodu rodziny.
**) Wpisać rok, w którym osoba uzyskała dochód, po roku stanowiącym podstawę ustalenia dochodu rodziny.
Część IV.
Oświadczenie dotyczące ustalenia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu
samotnego wychowywania dziecka
Oświadczam, że:

- powyższe dane są prawdziwe,
- zapoznałam/zapoznałem się z warunkami uprawniającymi do dodatku z tytułu samotnego
wychowywania dziecka.

W przypadku zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych, w szczególności
liczby członków rodziny, wyjazdu członka rodziny poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej,
z wyjątkiem wyjazdu lub pobytu turystycznego, leczniczego lub związanego z podjęciem
przez dziecko kształcenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, uzyskania dochodu lub
innych zmian mających wpływ na prawo do zasiłku rodzinnego, osoba ubiegająca się jest
zobowiązana niezwłocznie powiadomić o tych zmianach podmiot realizujący świadczenia
rodzinne.
Niepoinformowanie organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń
rodzinnych o zmianach, o których mowa powyżej, może skutkować powstaniem nienależnie
pobranych świadczeń rodzinnych, a w konsekwencji - koniecznością ich zwrotu.

(data, podpis osoby ubiegającej się)
Do wniosku dołączam następujące dokumenty:
1)
2)
3)
4)
Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia .

(miejscowość, data)

(podpis osoby ubiegającej się składającej oświadczenie)

Pouczenie
Osoby otrzymujące świadczenia na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu

alimentacyjnym (Dz. U. z 1991 r. Nr 45, poz. 200, z późn. zm.), które ukończyły 50 lat do dnia
1 maja 2004 r., tj. do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, nabywają na swój
wniosek prawo do dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka do czasu uzyskania prawa
do emerytury lub renty albo prawa do zasiłku stałego wyrównawczego określonego w przepisach
o pomocy społecznej, jeżeli dochód rodziny nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1
ustawy, i egzekucja ustalonych orzeczeniem sądu alimentów jest bezskuteczna (art. 60 ust. 1
ustawy).
Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje osobom, które do dnia 1 maja
2004 r. otrzymywały na siebie świadczenie na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 1974 r.
o funduszu alimentacyjnym, uchylonej ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych, jeżeli:
1) egzekucja ustalonych orzeczeniem sądu alimentów jest bezskuteczna;
2) nie mają one ustalonego prawa do emerytury (uposażenia w stanie spoczynku) lub renty
inwalidzkiej, z tytułu niezdolności do pracy lub szkoleniowej) albo zasiłku stałego
określonego w przepisach o pomocy społecznej.
Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje:
1) obywatelom polskim;
2) cudzoziemcom:
a) do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
b) jeżeli

wynika

to

z

wiążących

Rzeczpospolitą

Polską

umów

dwustronnych

o zabezpieczeniu społecznym,
c) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na
pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa
w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
(Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej
Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami
rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
d) posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, z wyłączeniem obywateli
państw

trzecich,

którzy

uzyskali

zezwolenie

na

pracę

na terytorium

państwa

członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich

przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do
wykonywania pracy na podstawie wizy,
- jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym
otrzymują świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią
inaczej (art. 1 ust. 2 i 3 ustawy).

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z powyższym pouczeniem.

(miejscowość, data i podpis osoby składającej oświadczenie)

Załącznik nr 16

WZÓR
Nazwa podmiotu realizującego świadczenia
rodzinne:
Adres:

W NIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO
Część I
Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego

Imię

Nazwisko

Numer PESEL*)

Data urodzenia

Stan cywilny

Obywatelstwo
Telefon

Miejsce zamieszkania
Miejscowość

Kod pocztowy

Ulica

Numer
domu

Numer mieszkania

Wnoszę o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego na następujące dzieci:
Lp.

Imię i nazwisko

Numer
PESEL*)

Data urodzenia

1
2
3
4
5
* W przypadku gdy nie nadano numeru PESEL należy podać numer dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Część II
Oświadczenie służące ustaleniu prawa do świadczenia rodzicielskiego
Oświadczam, że:
a) powyższe dane są prawdziwe,
b) zapoznałam/zapoznałem ) się z warunkami uprawniającymi do świadczenia rodzicielskiego,
c) nie otrzymuję zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu
pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego
lub okres urlopu rodzicielskiego,
d) drugi z rodziców nie otrzymuje zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony
przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach
urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego,
e) dziecko nie zostało umieszczone w pieczy zastępczej, ***)
f) w związku z wychowywaniem tego samego dziecka lub w związku z opieką nad tym samym
dzieckiem nie ma ustalonego prawa do świadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasiłku
rodzinnego, z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna,
o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla
opiekunów,
g) nie przysługuje mi za granicą świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia
rodzicielskiego chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub
dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią, że przysługujące za granicą
świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia rodzicielskiego nie wyłącza prawa do
takiego świadczenia na podstawie ustawy,
h) nie podjęłam/nie podjąłem ) ani nie kontynuuję zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
która uniemożliwia mi sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem,
i) nie

mam

ustalonego

prawa

do

świadczenia

pielęgnacyjnego,

specjalnego

zasiłku

opiekuńczego, dodatku do zasiłku rodzinnego, z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie
korzystania z urlopu wychowawczego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie
z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
j) matka dziecka urodziła/nie urodziła**) dziecko, którego dotyczy wniosek w okresie pobierania
zasiłku dla bezrobotnych lub w ciągu miesiąca po jego zakończeniu, lub w okresie przedłużenia

pobierania zasiłku dla bezrobotnych na podstawie art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.).

)

** Niepotrzebne skreślić.
***) Nie dotyczy osób o których mowa w art. 17c ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (opiekuna faktycznego dziecka i rodziny
zastępczej niezawodowej).
****) Nie dotyczy osób o których mowa w art. 17c ust. 1 pkt 2, 3 i 4 ustawy (opiekuna faktycznego dziecka, rodziny
zastępczej niezawodowej, osoby, która przysposobiła dziecko).

(data, podpis osoby ubiegającej się)
W

przypadku zmian

mających wpływ

na prawo do

świadczenia rodzicielskiego,

w szczególności zaistnienia okoliczności wymienionych powyżej, osoba ubiegająca się jest
zobowiązana niezwłocznie powiadomić o tych zmianach podmiot realizujący świadczenia
rodzinne.
Niepoinformowanie organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń
rodzinnych o zmianach, o których mowa powyżej, może skutkować powstaniem nienależnie
pobranych świadczeń rodzinnych, a w konsekwencji - koniecznością ich zwrotu.

(data, podpis osoby ubiegającej się)
Do wniosku dołączam następujące dokumenty:
1)
2)
3)
4)

Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia.

(miejscowość, data)

(podpis osoby ubiegającej się składającej oświadczenie)

Pouczenie
Świadczenie rodzicielskie przysługuje:
1)

obywatelom polskim,

2)

cudzoziemcom:
a) do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
b) jeżeli

wynika

to

z

wiążących

Rzeczpospolitą

Polską

umów

dwustronnych

o zabezpieczeniu społecznym,
c) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na
pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa
w

art.

127 lub

art.

186 ust.

1 pkt 3 ustawy z dnia

12 grudnia 2013

r.

o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004), lub w związku
z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
d) posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, z wyłączeniem obywateli
państw

trzecich,

którzy

uzyskali

zezwolenie

na

pracę

na

terytorium

państwa

członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich
przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do
wykonywania pracy na podstawie wizy
- jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym
otrzymują świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią
inaczej (art. 1 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 114, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” .
Świadczenie rodzicielskie przysługuje zgodnie z art. 17c ust. 1 ustawy:
1)

matce albo ojcu dziecka, z uwzględnieniem art.17c ust. 2 ustawy;

2)

opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do
ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję
o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10. roku życia;

3)

rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia
opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec
którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10. roku

życia;
4)

osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do
ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję
o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10. roku życia.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje ojcu dziecka zgodnie z art.

17c ust. 2 ustawy

w przypadku:
1) skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego na wniosek matki dziecka po
wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia
urodzenia dziecka;
2) śmierci matki dziecka;
3) porzucenia dziecka przez matkę.
Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres:
1) 52 tygodni -

w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym

porodzie,

przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka;
2) 65

tygodni

-

w

przypadku

urodzenia

dwojga

dzieci

przy jednym

porodzie,

przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci;
3) 67 tygodni - w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia
trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci;
4) 69 tygodni

-

w

przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym

porodzie,

przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci;
5) 71 tygodni - w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie,
przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci
(art. 17c ust. 3 ustawy).
Świadczenie rodzicielskie przysługuje od dnia:
1) porodu - w przypadku matki lub ojca dziecka;
2) objęcia dziecka opieką, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia,
a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku
szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia - w przypadku opiekuna
faktycznego dziecka lub rodziny zastępczej niezawodowej;
3) przysposobienia dziecka, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia,
a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku
szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia - w przypadku osoby

przysposabiającej dziecko, (art. 17c ust. 4 ustawy).
W razie urodzenia dziecka przez kobietę pobierającą zasiłek dla bezrobotnych w okresie,
0 którym mowa w art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
1 instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.), lub w ciągu miesiąca po jego
zakończeniu, lub w okresie przedłużenia zasiłku dla bezrobotnych na podstawie art. 73 ust. 3 tej
ustawy, świadczenie rodzicielskie przysługuje jednemu z rodziców w wysokości różnicy między
kwotą świadczenia rodzicielskiego, a kwotą pobieranego przez kobietę zasiłku dla bezrobotnych
pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, (art. 17c ust. 6 ustawy).

Osobie uprawnionej do świadczenia rodzicielskiego przysługuje:
1)

w tym

samym

czasie jedno

świadczenie rodzicielskie bez względu na liczbę

wychowywanych dzieci;
2)

jedno świadczenie rodzicielskie w związku z wychowywaniem tego samego dziecka,
(art. 17c ust. 8 ustawy).

Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje, jeżeli:
1)

co najmniej jeden z rodziców dziecka lub opiekun faktyczny dziecka lub rodzina
zastępcza niezawodowa, otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony
przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu
macierzyńskiego,
dodatkowego

okres

urlopu

na

urlopu

na

warunkach

warunkach
urlopu

urlopu

macierzyńskiego,

macierzyńskiego

lub

okres

okres
urlopu

rodzicielskiego;
2)

dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej - w przypadku rodziców dziecka lub
osoby, która przysposobiła dziecko;

3)

jeden z rodziców dziecka lub opiekun faktyczny dziecka lub rodzina zastępcza
niezawodowa, nie sprawują lub zaprzestali sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem,
w tym w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej, które
uniemożliwiają sprawowanie tej opieki;

4)

w związku z wychowywaniem tego samego dziecka lub w związku z opieką nad tym
samym dzieckiem j est już ustalone prawo do świadczenia rodzicielskiego, dodatku do
zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego
zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia
4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

5)

osobie ubiegającej się o świadczenie rodzicielskie przysługuje za granicą świadczenie
o

podobnym

o

koordynacji

charakterze
systemów

do

świadczenia

zabezpieczenia

rodzicielskiego,
społecznego

lub

chyba

że

przepisy

dwustronne

umowy

0 zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej, (art. 17c ust. 9 ustawy).
W przypadku zbiegu uprawnień do następujących świadczeń:
1)

świadczenia rodzicielskiego lub

2)

świadczenia pielęgnacyjnego, lub

3)

specjalnego zasiłku opiekuńczego, lub

4)

dodatku do zasiłku rodzinnego, z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania
z urlopu wychowawczego, lub

5)

zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu
1 wypłacie zasiłków dla opiekunów

- przysługuje jedno z tych świadczeń wybrane przez osobę uprawnioną (art. 27 ust. 5 ustawy).

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z powyższym pouczeniem .

(miejscowość, data i podpis osoby składającej oświadczenie)

Załącznik nr 17

WZÓR
KWESTIONARIUSZ WYWIADU

CZĘŚĆ I
DANE OSOBY, Z KTÓRĄ PRZEPROWADZANY JEST WYWIAD
1. Imię i nazw isko................................................................................................................................
2. Numer PESEL*) ..............................................................................................................................
3. Adres zam ieszkania........................................................................................................................
4. Czy wnioskodawca ubiegał się o świadczenia z pomocy społecznej?....................................
5. Data ostatniego rodzinnego wywiadu środowiskowego...........................................................
6. Czy wnioskodawca ubiegał się o dodatek mieszkaniowy?.......................................................
INFORMACJE

O

CZŁONKACH

RODZINY

WSPÓLNIE

ZAMIESZKUJĄCYCH

Z OSOBĄ UBIEGAJĄCĄ SIĘ O ŚWIADCZENIA RODZINNE
Lp.

Imię i nazwisko

Data
urodzenia

Stan
cywilny

Stopień pokrewieństwa

*) W przypadku gdy nie nadano numeru PESEL należy podać serię i numer dokumentu potwierdzającego
tożsamość.
CZĘŚĆ II
WYWIAD Z OSOBĄ, KTÓRA UBIEGA SIĘ O ŚWIADCZENIA RODZINNE
1. Czy z Panią/Panem i z dziećmi w jednym mieszkaniu zamieszkuje ojciec/matka dzieci
(powody wspólnego zamieszkiwania)?

2. Czy Pani/Pan prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z matką/ojcem dziecka?

3. Czy drugi z rodziców łoży na utrzymanie dzieci? Proszę podać w jakim zakresie.

4. Czy Pani/Pan wystąpiła/wystąpił o zasądzenie alimentów (czy są płacone, jeżeli nie, czy
wystąpiła/wystąpił Pani/Pan z wnioskiem o ich egzekucję i ściganie osoby uchylającej się od
płacenia)?

5. Proszę określić formy uczestnictwa ojca/matki dziecka w procesie jego edukacji, opieki
codziennej,

organizacji wspólnych wyjazdów wakacyjnych, wspólnego spędzania świąt.

(podpis osoby ubiegającej się o świadczenia rodzinne)

CZĘŚĆ III
WYWIAD Z NAJBLIŻSZYMI SĄSIADAMI, WYCHOWAWCAMI, OPIEKUNAMI LUB
NAUCZYCIELAMI DZIECKA ORAZ INNYMI OSOBAMI, KTÓRE MOGĄ POSIADAĆ
NIEZBĘDNE INFORMACJE O RODZINIE

(podpis osoby, z którą przeprowadzono wywiad)

CZĘŚĆ IV
OCENA

SYTUACJI

RODZINY

PRZEPROWADZAJĄCEJ WYWIAD

-

UWAGI

I

WNIOSKI

OSOBY

(podpis osoby, która prowadziła wywiad)

