
Nazwa organu wtasciwego prowadzqcego postepowanie

w sprawie swiadczenia wychowawczego1)

Adres D

sw

1) Przez organ wtasciwy rozumie si§ wojta, burmistrza lub prezydenta miasta

wtasciwego ze wzgl^du na miejsce zamieszkania osoby sktadaja_cej wniosek.

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

Wniosek dotyczy okresu na jaki ustala sie prawo do swiadczenia wychowawczego 20 / 20

(okres na jaki ustalane jest prawo do swiadczzenia wychowawczego trwa od 1 pazdziemika do 30 wrzesnia nastepnego roku kalendarzowego)

CZ^SC I

1. Dane osoby sktadajqcej wniosek o ustalenie prawa do swiadczenia wychowawczego, zwanej dalej ,,wnioskodawca/'

Imie

Numer PESEL

Nazwisko

Seria i numer dokumentu

potwierdzajqcego tozsamosc1'
Data urodzenia

L 1

Ptec

a □
M K

Obywatelstwo Stan cywilny2)

Adres miejsca zamieszkania

Miejscowosc Kod pocztowy

L..1.J-L.L.LJ

Adres poczty elektronicznej - e-mail3'

Ulica Numer domu Numer mieszkania Numer telefonu31

1) Wypetnij tylko w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL.

2) Wpisz odpowiednio: panna, kawaler, zam^zna, zonaty, rozwiedziona, rozwiedziony, w separacji (tylko orzeczonej prawomocnym

wyrokiem sa_du), wdowa, wdowiec.

3) Podanie adresu e-mail i numeru telefonu nie jest obowia.zkowe ale utatwi kontakt w sprawie wniosku.

2. Ustalenie prawa do swiadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko.

Swiadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko jest uzaleznione od spetnienia kryterium dochodowego i przystuguje jezeli dochod

rodziny w przeliczeniu na osobe nie przekracza kwoty 800,00 zt. Jezeli cztonkiem rodziny jest dziecko niepetnosprawne, swiadczenie

wychowawcze na pierwsze dziecko przystuguje, jezeli dochod rodziny w przeliczeniu na osob? nie przekracza kwoty 1 200,00 zt.

Pierwsze dziecko oznacza jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukohczenia 18. roku zycia; w przypadku dzieci

urodzonych tego samego dnia, miesiqca i roku, bed^cych najstarszymi dziecmi w rodzinie w wieku do ukohczenia 18. roku zycia

(czyli w przypadku wieloraczkow) pierwsze dziecko oznacza jedno z tych dzieci wskazane przez osob? ubiegajaxq sie.

Niepetnosprawne dziecko oznacza dziecko legitymuja.ce si? orzeczeniem o niepetnosprawnosci okreslonym w przepisach

o rehabilitacji zawodowej i spotecznej oraz zatrudnianiu osob niepetnosprawnych albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym

stopniu niepeJnosprawnosci.

j I *) Sktadam wniosek o swiadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko zamieszkuja.ce ze mna. oraz pozostajqce na moim

utrzymaniu (w przypadku zaznaczenia - wypetnij tabele A i wpisz dane pierwszego dziecka oraz jesli sktadasz wniosek takze

na kolejne dzieci to wypetnij rowniez tabele B).

r~l *) Nie sktadam wniosku o swiadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko zamieszkuj^ce ze mna, oraz pozostaja,ce na moim

utrzymaniu (w przypadku zaznaczenia - wypetnic tabele B).

Wtasciwe zaznaczyc znakiem ,,X"

.DruX" tel. 61 819-44-64(65), fax 61 622 24 44 OPS SW 401
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A. DANE PIERWSZEGO DZIECKA - wypetnij w przypadku, gdy sktadasz wniosek o swiadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko:

Imie Nazwisko

Numer PESEL Seria i numer dokumentu Data urodzenia

potwierdzajacego tozsamosc1'
I—i—L—l—I—

Ptec

a a
o u rp m M K

Obywatelstwo Stan cywilny2)

1) Wypetnij tylko w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL.

2) Wpisz odpowiednio: panna, kawaler, zam^zna, zonaty, rozwiedziona, rozwiedziony, w separacji (tylko orzeczonej prawomocnym

wyrokiem sa.du), wdowa, wdowiec.

Wnioskodawca ubiegajqcy sie o swiadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko w dalszej czesci wniosku bedzie

musiat podac informacje na temat dochodow cztonkow swojej rodziny.

3. Ustalenie prawa do swiadczenia wychowawczego na kolejne dziecko/dzieci w wieku ponizej 18. roku zycia, inne

niz pierwsze dziecko.

Sktadam wniosek o swiadczenie wychowawcze na nastepuja.ce drugie i kolejne dziecko/dzieci zamieszkuja.ce ze mna. oraz

pozostajaxe na moim utrzymaniu (swiadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko przystuguje do dnia ukonczenia

przez dziecko 18. roku zycia i przystuguje niezaleznie od osia.gnietego dochodu):

B. Kolejne dziecko/dzieci (tutaj nie wpisujesz danych pierwszego dziecka).

1 j Imie Nazwisko

Numer PESEL

Obywatelstwo

Seria i numer dokumentu

potwierdzajqcego tozsamosc1'
Data urodzenia

JL_L_J_
in m

I

Ptec

□ D
M K

Stan cywilny2)

2 | Imie

Numer PESEL

Nazwisko

Seria i numer dokumentu

potwierdzajacego tozsamosc1'
Data urodzenia

L1...1
rl d in m

I Obywatelstwo Stan cywilny2)

Imie Nazwisko

Numer PESEL Seria i numer dokumentu I Data urodzenia

potwierdzajacego tozsamosc1' j

Obywatelstwo

I I I _l
j tl fi IT) ITl

Ptec

□ □
M

Stan cywilny2)

4 Imie

Numer PESEL

L_J L_J L __L_L LJ

Nazwisko

Seria i numer dokumentu

potwierdzajqcego tozsamosc1'
Data urodzenia

d d m m

Obywatelstwo Stan cywilny2)

Ptec

M

□
K

1) Wypetnij tylko w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL.

2) Wpisz odpowiednio: panna, kawaler, zam^zna, zonaty, rozwiedziona, rozwiedziony, w separacji (tylko orzeczonej prawomocnym
wyrokiem sa.du), wdowa, wdowiec.
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B. Kolejne dziecko/dzieci (tutaj nie wpisujesz danych pierwszego dziecka).

5

6

7

8

i

\m\q

Numer PESEL

Nazwisko

Seria i numer dokumentu

pot.wierdzaja.cego tozsamosc1'

Obywatelstwo

Imie

Numer

!

PESEL

Stan cywilny2

Nazwisko

Seria i numer dokumentu

potwierdzajqcego tozsamosc1'

Obywatelstwo

Imie

Stan cywilny2

Nazwisko

Numer PESEL Seria i numer dokumentu

! potwierdzajqcego tozsamosc1'

Obywatelstwo Stan cywilny2)

Imie

Numer PESEL

Obywatelstwo

Nazwisko

; Seria i numer dokumentu

potwierdzajgcego tozsamosc1'

Stan cywilny2)

Data urodzenia

LJ I_J I L L_J I
u o ni ft! r r r t

Ptec

□ a
M K

Data urodzenia Ptec

□ a
M K

Data urodzenia Ptec

a □
it.' -n rn . , r f M K

Data urodzenia

1 1 1 1

Ptec

a d
M K

1) Wypefnij tylko w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL.

2) Wpisz odpowiednio: panna, kawaler, zamezna, zonaty, rozwiedziona, rozwiedziony, w separacji (tylko orzeczonej prawomocnym
wyrokiem sa.du), wdowa, wdowiec.

4. Dane cztonkow rodziny

Wpisz tutaj wszystkich cztonkow swojej rodziny, czyli odpowiednio:

- wnioskodawce (siebie),

- dane dzieci, na ktore wnioskujesz o swiadczenie wychowawcze,

- tutaj musisz podac rowniez dane pierwszego dziecka - nawet jesli nie sktadasz na to dziecko wniosku o swiadczenie wychowawcze,

- pozostafe dzieci w wieku do ukonczenia 25 r. zycia, na ktore nie sktadasz wniosku o swiadczenie wychowawcze, ale ktore zamieszkujq

z Tobq i pozostajq na Twoim utrzymaniu,

- dziecko, ktore ukonczyto 25. rok zycia, legitymujqce sie orzeczeniem o znacznym stopniu niepetnosprawnosci, jezeli w zwiqzku z tq

niepetnosprawnosciq przystuguje swiadczenie pielegnacyjne, specjalny zasitek opiekunczy lub zasitek dla opiekuna,

- dane Twojego matzonka/drugiego rodzica z ktorym wspolnie wychowujesz dzieci.

Definicja rodziny: zgodnie z art. 2 pkt 16 ustawy o pomocy w panstwa w wychowywaniu dzieci rodzina oznacza odpowiednio:

matzonkow, rodzicow dzieci, opiekuna faktycznego dziecka (opiekun faktyczny dziecka to osoba faktycznie opiekujaca. sie dzieckiem,

jezeli wystqpita z wnioskiem do s^du opiekuficzego o przysposobienie dziecka) oraz zamieszkuja.ce wspolnie z tymi osobami,

pozostajqce na ich utrzymaniu dzieci w wieku do ukonczenia 25. roku zycia, a takze dzieci, ktore ukonczyty 25. rok zycia, legitymujqce

sie orzeczeniem o znacznym stopniu niepetnosprawnosci, jezeli w zwi^zku z tq niepetnosprawnosciq przystuguje swiadczenie

pielegnacyjne lub specjalny zasitek opiekunczy albo zasitek dla opiekuna, o ktorym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r.

o ustaleniu i wyptacie zasitkow dla opiekunow (Dz. U. z 2016 r. poz. 162 i 972).

Do cztonkow rodziny nie zalicza sie:

- dziecka pozostajqcego pod opiekq opiekuna prawnego,

- dziecka pozostajqcego w zwiqzku matzehskim,

- petnoletniego dziecka posiadajqcego wtasne dziecko.

W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sqdu, jest pod opieka. naprzemienna^ obojga rodzicow, rozwiedzionych lub zyjqcych

w separacji lub zyjaxych w roztgczeniu, sprawowanq w porownywalnych i powtarzaj^cych sie okresach, dziecko zalicza sie jednoczesnie

do cztonkow rodzin obydwojga rodzicow.
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I W skJad mojej rodziny zgodnie z ww. definicja. wchodza. (ponizej wpisz wszystkich cztonkow rodziny osoby
ubiegaja.ce sie o swiadczenie wychowawcze, w tym dzieci wskazane w tabeli A i B):

Nazwisko

Numer PESEL

Pokrewiehstwo (relacja do wnioskodawcy)

> Seria i numer dokumentu ! Data urodzenia

potwierdzajqcego tozsamosc1)

Ptec

□ □
M K

2 Imie

Numer PESEL

_ " t!~7_^1"."-—-~"..l. i

Pokrewiehstwo (relacja do wnioskodawcy)

! Nazwisko

Seria i numer dokumentu

potwierdzajqcego tozsamosc1'
Data urodzenia Ptec

□ □
M K

3 | Imie

Numer PESEL

Nazwisko

Seria i numer dokumentu

t potwierdzajqcego tozsamosc 1'
Data urodzenia Ptec

a a
M K

Pokrewiehstwo (relacja do wnioskodawcy)

Imie Nazwisko

Numer PESEL Seria i numer dokumentu

: potwierdzajqcego tozsamosc1'
! _ ! J_ j i

Data urodzenia

|^_L: ■.. L_l_L_L_LlJ I

Ptec

g a
M K

Pokrewiehstwo (relacja do wnioskodawcy)

! 5 | Imie

Numer PESEL

Pokrewiehstwo (relacja do wnioskodawcy)

Nazwisko

Seria i numer dokumentu

potwierdzajqcego tozsamosc 1)
Data urodzenia

L ■.:J^LLd..:.J_
□

Ptec

M K

Imie

Numer PESEL

I Nazwisko

; Seria i numer dokumentu

potwierdzaj^cego tozsamosc1)
Data urodzenia " "1 Ptec 1

_, ! LJ D"
^ j M K

| Pokrewiehstwo (relacja do wnioskodawcy)

7 | Imie Nazwisko

Numer PESEL Seria i numer dokumentu

! potwierdzajqcego tozsamosc1'
Data urodzenia Ptec

! □ □
M K

Pokrewiehstwo (relacja do wnioskodawcy)

8 i Imie Nazwisko

Numer PESEL : Seria i numer dokumentu j Data urodzenia
potwierdzaja.cego tozsamosc1) I

i_\ J L.1.J_LJ__L.J..._l_J [ j I—!—J- j__L--l-_J__l

Pokrewiehstwo (relacja do wnioskodawcy)

Ptec

□ □
M K

Imie

Numer PESEL

Nazwisko

Seria i numer dokumentu

potwierdzajqcego tozsamosc1'
Data urodzenia

M K

Pokrewiehstwo (relacja do wnioskodawcy)

1) Wypetnij tylko w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL.
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5. Oswiadczam, ze orzeczeniem o niepetnosprawnosci lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu

niepetnosprawnosci legitymuje si? nastepuja.ce dziecko wchodzqce w skiad rodziny:

(Wypetnij tylko wtedy gdy sktadasz wniosek o swiadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko, jesli cztonkiem Twojej rodziny jest

dziecko legitymujqce si§ ww. orzeczeniem)

1

(imie i nazwisko dziecka)

2

(imie i nazwisko dziecka)

3
(imie i nazwisko dziecka)

6. Zaznacz organ, do ktorego sa_ optacane sktadki na ubezpieczenie zdrowotne za Ciebie i cztonkow Twojej rodziny.

(Wypetnij tylko wtedy gdy sktadasz wniosek o swiadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko)

I I Zaktad Ubezpieczeii Spotecznych L] Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego Q Brak1)

O Inny

(nazwa i adres wtasciwej jednostki)

1) Zaznacz ,,Brak", gdy ani za ciebie, ani za zadnego z cztonkow Twojej rodziny nie sa. odprowadzane sktadki na ubezpieczenie zdrowotne.

7. Dane dotyczqce dochodow cztonkow rodziny:

(Wypetnij tylko wtedy gdy sktadasz wniosek o swiadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko)

7.1 ta.czna kwota alimentow swiadczonych na rzecz innych osob w roku: wyniosta: zt.

rok kalendarzowyi) kwota alimentow

7.2 W roku kalendarzowym1) poprzedzaja^cym okres swiadczeniowy na ktory jest ustalane prawo do swiadczenia

wychowawczego, Ja lub cztonkowie mojej rodziny (wskazani w punkcie 4 wniosku):

TAK NIE osiajjneji dochody niepodlegaja.ce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od os6b fizycznych na zasadach

,—| ,—| okreslonych w art. 27, art. 30b, a rt. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym

! I ! I od osob fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z pozn. zm.),
(w przypadku zaznaczenia TAK wypetnij dodatkowo oswiadczenie o dochodzie Twoim lub czlonka/cztonkow rodziny)

TAK NIE osiajjneji dochody z dziatalnosci podlegaja_cej opodatkowaniu na podstawie przepisow o zryczattowanym podatku

I I I I dochodowym od niektorych przychodow osiajjanych przez osoby fizyczne - ryczatt ewidencjonowany lub karta

podatkowa

(w przypadku zaznaczenia TAK dolacz do wniosku zaswiadczenie z Urzedu Skarbowego)

TAK NIE osiajgneji dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego

|"~| I I (w przypadku zaznaczenia TAK wypetnij dodatkowo oswiadczenie o przecietnej wielkosci Twojego gospodarstwa rolnego

—' —' lub gospodarstwa cztonkalczlonkow rodziny).

11 Wpisac rok kalendarzowy, z ktorego dochod stanowi podstaw? ustalenia dochodu rodziny (w przypadku ubiegania si§ o swiadczenie

wychowawcze na okres trwaja.cy od 1 pazdziernika 2017 r. do 30 wrzesnia 2018 r., nalezy wpisac rok 2016).

Ponadto dochodem rodziny osoby ubiegajacej sie o swiadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko sa_ przychody

podlegajace opodatkowaniu na zasadach okreslonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 3Of ustawy z dnia

26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osob fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, nalezny

podatek dochodowy od osob fizycznych, sktadki na ubezpieczenia spoteczne niezaliczone do kosztow uzyskania

przychodu oraz sktadki na ubezpieczenie zdrowotne - dane o tych dochodach organ uzyskuje samodzielnie.

7.3 Informacja na temat sytuacji zwiqzanych z uzyskaniem lub utratq dochodu:

Zaznacz jesli w roku kalendarzowym poprzedzaja.cym okres, na ktory jest ustalane prawo do swiadczenia wychowawczego

lub po tym roku:

Q *) nastapita utrata przez cztonka Twojej rodziny dochodu.1'

f_] *) nie nastqpita utrata przez cztonka Twojej rodziny dochodu.1'

*' Wtasciwe zaznaczyc znakiem ,,X"

1) Utrata dochodu, zgodnie z art. 2 pkt 19 ustawy, oznacza utratQ dochodu spowodowanaj

- uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,

- utrata. zasitku lub stypendium dla bezrobotnych,

- utrata. zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

- utrata. zasitku przedemerytalnego lub swiadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego swiadczenia kompensacyjnego, a takze emerytury lub renty,

renty rodzinnej lub renty socjalnej,

- wyrejestrowaniem pozarolniczej dziatalnosci gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.

o swobodzie dziatalnosci gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z pozn. zm.)

- utrata. zasitku chorobowego, swiadczenia rehabilitacyjnego lub zasitku macierzyriskiego, przystuguja.cych po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

- utrata. zasa.dzonych swiadczeri alimentacyjnych w zwia.zku ze smiercia. osoby zobowia^zanej do tych swiadczeii lub utrata. swiadczeri pieni^znych

wyptacanych w przypadku bezskutecznosci egzekucji alimentow w zwia.zku ze smiercia. osoby zobowia.zanej do swiadczeii alimentacyjnych,

- utrata. swiadczenia rodzicielskiego,

- utrata. zasitku macierzyriskiego, o ktorym mowa w przepisach o ubezpieczeniu spotecznym rolnikow.

- utrata. stypendium doktoranckiego okreslonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyzszym (t.j. Dz. U. z 2016 r.

poz. 1842 ze zm.).
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Zaznacz jesli w roku kalendarzowym poprzedzajqcym okres, na ktory jest ustalane prawo do swiadczenia wychowawczego

lub po tym roku:

[_] *) nasta.pito uzyskanie przez cztonka Twojej rodziny dochodu.1'

[_] *> nie nastqpiio uzyskanie przez cztonka Twojej rodziny dochodu.1'

*' Wtasciwe zaznaczyc znakiem ,,X"

1) Uzyskanie dochodu, zgodnie z art. 2 pkt 20 ustawy, oznacza uzyskanie dochodu spowodowane:

- zakoriczeniem urlopu wychowawczego,

- uzyskaniem zasitku lub stypendium dla bezrobotnych,

- uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

- uzyskaniem zasitku przedemerytalnego lub swiadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego swiadczenia kompensacyjnego, a takze emerytury lub

renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,

- rozpocz^ciem pozarolniczej dziatalnosci gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy

z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dziatalnosci gospodarczej,

- uzyskaniem zasitku chorobowego, swiadczenia rehabilitacyjnego lub zasitku macierzyiiskiego, przystuguja.cych po utracie zatrudnienia lub innej pracy

zarobkowej,

- uzyskaniem swiadczenia rodzicielskiego,

- uzyskaniem zasitku macierzyriskiego, o ktorym mowa w przepisach o ubezpieczeniu spotecznym rolnikow.

- uzyskaniem stypendium doktoranckiego okreslonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyzszym (t.j. Dz. U. z 2016 r.

poz. 1842 ze zm.).

Przepisow o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje sie do dochodu z tytutu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu

z tytutu wyrejestrowania lub rozpocz$cia pozarolniczej dziatalnosci gospodarczej, jezeli cztonek rodziny lub dziecko pozostaja.ce

pod opieka. opiekuna prawnego utracili dochod z tych tytutow i w okresie 3 miesie.cy licza.c od dnia utraty dochodu uzyskali dochod

u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy lub zamawiaja.cego dzieto lub ponownie rozpoczeji pozarolnicza. dziatalnosc gospodarcza..

CZESC II

POUCZENIE I OSWIADCZENIA

1. Pouczenie

1. Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy paiistwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195 z pozn. zm.)

swiadczenie wychowawcze przystuguje: matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka (opiekun faktyczny dziecka to osoba faktycznie

opiekuja.ca. si§ dzieckiem, jezeli wystapita z wnioskiem do sa^du opiekuriczego o przysposobienie dziecka) albo opiekunowi prawnemu

dziecka.

2. Swiadczenie wychowawcze przystuguje:

1) obywatelom polskim,

2) cudzoziemcom:

a) do ktorych stosuje si§ przepisy o koordynacji systemow zabezpieczenia spotecznego,

b) jezeli wynika to z wia.za.cych Rzeczpospolita. Polska. dwustronnych umow mi^dzynarodowyeh o zabezpieczeniu spotecznym,

c) przebywaja.cym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w zwia.zku

z okolicznosciami, o ktorych mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z pozn. zm.),

jezeli zamieszkuja. z cztonkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

d) posiadaja.cym kart§ pobytu z adnotacja. ,,dost§p do rynku pracy", jezeli zamieszkuja. z cztonkami rodzin na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, z wyta_czeniem obywateli paiistw trzecich, ktorzy uzyskali zezwolenie na prac§ na terytorium paristwa

cztonkowskiego na okres nieprzekraczaja.cy szesciu miesi^cy, obywateli paristw trzecich przyje.tych w celu podj^cia studiow oraz

obywateli paiistw trzecich, ktorzy maja. prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy.

Prawo do swiadczenia wychowawczego przystuguje ww. osobom, jezeli zamieszkuja. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres,

w ktorym maja. otrzymywac swiadczenie wychowawcze, chyba ze przepisy o koordynacji systemow zabezpieczenia spotecznego lub

dwustronne umowy mi^dzynarodowe o zabezpieczeniu spotecznym stanowia. inaczej.

3. Swiadczenie wychowawcze przystuguje do dnia ukohczenia przez dziecko 18. roku zycia (art. 4 ust. 3 ustawy).

4. Swiadczenia wychowawcze na pierwsze dziecko przystuguje, jezeli dochod rodziny w przeliczeniu na osob§ w rodzinie nie przekracza

800 zt lub 1200 zt, jesli cztonkiem rodziny jest niepetnosprawne dziecko (art. 5 ust. 3 i ust. 4 ustawy).

5. Pierwszym dzieckiem jest jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukohczenia 18. roku zycia; w przypadku dzieci

urodzonych tego samego dnia, miesia.ca i roku, b§da_cych najstarszymi dziecmi w rodzinie w wieku do ukohczenia 18. roku zycia, pierwsze

dziecko oznacza jedno z tych dzieci wskazane przez wnioskodawc^ (art. 2 pkt 14 ustawy).

6. Niepetnosprawne dziecko oznacza dziecko legitymuja.ce si? orzeczeniem o niepetnosprawnosci okreslonym w przepisach o rehabilitacji

zawodowej i spotecznej oraz zatrudnianiu osob niepetnosprawnych albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu

niepetnosprawnosci (art. 2 pkt 9 ustawy).

7. Swiadczenie wychowawcze przystuguje w wysokosci 500 zt miesi^cznie na dziecko (art. 5 ust. 1 ustawy).

8. Swiadczenie wychowawcze nie przystuguje, jezeli:

1) dziecko pozostaje w zwiqzku matzeiiskim (art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy);

2) dziecko zostato umieszczone w instytucji zapewniaja_cej catodobowe utrzymanie, tj. domu pomocy spotecznej, schronisku dla nieletnich,

mtodziezowym osrodku wychowawczym, zaktadzie poprawczym, areszcie sledczym, zaktadzie karnym, a takze szkole wojskowej

lub innej szkole, jezeli instytucje te zapewniaja. nieodptatnie petne utrzymanie, albo w pieczy zast^pczej (art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy);

3) petnoletnie dziecko ma ustalone prawo do swiadczenia wychowawczego na wtasne dziecko (art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy);

4) cztonkowi rodziny, przystuguje za granica. swiadczenie wychowawcze lub swiadczenie o charakterze podobnym do swiadczenia

wychowawczego, chyba ze przepisy o koordynacji systemow zabezpieczenia spotecznego lub dwustronne umowy mi^dzynarodowe

o zabezpieczeniu spotecznym stanowia. inaczej (art. 8 ust. 1 pkt 4 ustawy);
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Swiadczenie wychowawcze na dane dziecko nie przystuguje, jezeli osobie samotnie wychowujqcej dziecko nie zostato ustalone, na rzecz

tego dziecka od jego rodzica, swiadczenie alimentacyjne na podstawie tytutu wykonawczego pochodzqcego lub zatwierdzonego przez

sa_d, chyba ze:

1) drugi z rodzicow dziecka nie zyje;

2) ojciec dziecka jest nieznany;

3) powodztwo o ustalenie swiadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodzicow zostato oddalone;

4) sajj zobowiazat jednego z rodzicow do ponoszenia catkowitych kosztow utrzymania dziecka i nie zobowia_zat drugiego z rodzicow do

swiadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;

5) dziecko, zgodnie z orzeczeniem sa.du, jest pod opieka_ naprzemienna. obojga rodzicow sprawowana.w porownywalnych i powtarzajqcych

si§ okresach (art. 8 ust. 2 ustawy)

2. Oswiadczenie dotycz^ce ustalenia prawa do swiadczenia wychowawczego na dziecko

Oswiadczam, ze:

- powyzsze dane sa. prawdziwe,

- zapoznatam/zapoznatem si§ z warunkami uprawniaja.cymi do swiadczenia wychowawczego,

- na dziecko/dzieci, na ktore ubiegam si§ o swiadczenie wychowawcze, nie jest pobierane w tej lub innej instytucji swiadczenie

wychowawcze,

- petnoletnie dziecko/dzieci, na ktore ubiegam si§ o swiadczenie wychowawcze, nie jest/nie sa_ uprawnione do swiadczenia

wychowawczego na wtasne dziecko,

- dziecko/dzieci, na ktore ubiegam sie. o swiadczenie wychowawcze nie pozostaje/nie pozostaja^ w zwiajzku matzeriskim ani nie

zostato/nie zostaty umieszczone w pieczy zaste.pczej, instytucji zapewniaja_cej catodobowe utrzymanie, tj. domu pomocy spotecznej,

mtodziezowym osrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zaktadzie poprawczym, areszcie sledczym, zaktadzie karnym,

a takze szkole wojskowej lub innej szkole, jezeli instytucje te zapewniaja. nieodptatne petne utrzymanie,

- cztonkowi rodziny nie przystuguje na dziecko swiadczenie wychowawcze lub swiadczenie o charakterze podobnym do swiadczenia

wychowawczego za granica. lub przepisy o koordynacji systemow zabezpieczenia spotecznego lub dwustronne umowy mi^dzynarodowe

o zabezpieczeniu spotecznym stanowia., ze przystuguja.ce za granica. swiadczenie nie wyta.cza prawa do takiego swiadczenia na

podstawie ustawy,

□ . nie przebywam ani cztonek mojej rodziny nie przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej1'w paristwie, w ktorym maja,

zastosowanie przepisy o koordynacji systemow zabezpieczenia spotecznego2)

i i . przebywam lub cztonek mojej rodziny przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej1' w paristwie, w ktorym maja.
'—' zastosowanie przepisy o koordynacji systemow zabezpieczenia spotecznego2).

ojciec/matka dzieci, na ktore ubiegam sie. o swiadczenie wychowawcze nie przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej1'

w paiistwie, w ktorym maja. zastosowanie przepisy o koordynacji systemow zabezpieczenia spotecznego2)- dotyczy osob

rozwiedzionych i zyjacych w separacji

□ '>
rozwiedzionych i zyjacych w separacji

*) wtasciwe zaznaczyc znakiem ,,X'

ojciec/matka dzieci, na ktore ubiegam si§ o swiadczenie wychowawcze przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej1'

w paiistwie, w ktorym maja_ zastosowanie przepisy o koordynacji systemow zabezpieczenia spotecznego2)- dotyczy osob

1) Nie dotyczy wyjazdu lub pobytu turystycznego, leczniczego lub zwiazanego z podje.ciem przez dziecko ksztatcenia poza granicami

Rzeczypospolitej Polskiej.

2) Przepisy o koordynacji systemow zabezpieczenia spotecznego maja. zastosowanie na terenie: Austrii, Belgii, Chorwacji, Danii, Finlandii, Francji,

Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburga, Niemiec, Portugalii, Szwecji, Wtoch, Wielkiej Brytanii, Cypru, Czech, Estonii, Litwy, totwy,

Malty, Polski, Stowacji, Stowenii, We.gier, Butgarii, Rumunii, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu, Szwajcarii.

DANE CZtONKOW TWOJEJ RODZINY PRZEBYWAJACYCH ZA GRANICA

Podaj: imi§, nazwisko, numer PESEL, kraj przebywania cztonka/cztonkdw rodziny za granicq wraz z adresem zamieszkania poza

granicami RP, nazw? i adres pracodawcy lub miejsce prowadzenia dziatalnoSci gospodarczej poza granicami RP:
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W przypadku zmian majqcych wptyw na prawo do swiadczenia wychowawczego, w szczegolnosci zaistnienia okolicznosci

dotyczacych uzyskania dochodu lub wystapienia innych okolicznosci majacych wptyw na prawo do swiadczenia

wychowawczego, w tym zwiazanych z koniecznoscia ponownego ustalenia prawa do tego swiadczenia na podstawie art. 7

ust. 1-4 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy panstwa w wychowywaniu dzieci, osoba ubiegajqca si? jest obowiazana

niezwtocznie powiadomic o tych zmianach gminny organ wtasciwy realizujqcy swiadczenie wychowawcze.

Niepoinformowanie gminnego organu wtasciwego prowadzacego postepowanie w sprawie swiadczenia wychowawczego

o zmianach o ktorych mowa powyzej, moze skutkowac powstaniem nienaleznie pobranego swiadczenia wychowawczego,

a w konsekwencji - koniecznoscia jego zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opoznienie.

Obowiazek informowania o zmianach w sytuacji dochodowej rodziny, w szczegolnosci uzyskania dochodu, dotyczy wyfaczn/e

osob ubiegajacych sie/otrzymujqcych swiadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko.

Do wniosku dotaczam nast^pujqce dokumenty (oswiadczenia sq takze dokumentami):

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Oswiadczam, ze jestem swiadomy/swiadoma odpowiedzialnosci karnej za zfozenie fatszywego oswiadczenia.

(miejscowosc) (data: dd / mm / rrr) (podpis wnioskodawcy)

OSWIADCZENIE DOTYCZ^CE FORMY WYPtACANIA SWIADCZEINI

Nalezy zaznaczyc tylko iedna forme przekazywania swiadczeh III

(niezaleznie od rodzaju, swiadczenia moga bye przekazywane za pomoca tylko jednej formy pfatnosci)

lmi§ i nazwisko

Adres

,_| Prosze o przekazywanie przyznanego swiadczenia na rachunek bankowy:

(nazwa banku, oddziat)

1 FT T 1
I J

(numer rachunku - 26 cyfr)

Oswiadczam, ze jestem wtascicielem / wspotwtascicielem / osobq upowaznionq*1 do w/w konta bankowego

L_] Odbiore w punkcie kasowym / placowce banku:

(nazwa i adres punktu kasowego / placowki banku)

*) niepotrzebne skreslic

(data podpis osoby ubiegajqeej si?)
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