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Zalącznik nr l l

,,rZÓR

Nazwa organu właściwego prowadzącego
postępowanie
w Sprawie Świadczen rodzinnych:

Adres:

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZO\ryEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁLI

URODZENIA SIĘ DZIECKA

Częśc l

1. Dane osoby ubiegającej się o u§taleni€ prawa do jednorazowej zapomogi z §tułu
urodzenia się dziecka.

W przypadku gdy nre nadano numeru PESEL, należy podac numer dokumentu potwierdzającego
toźsamośc

2. Wnoszę o ustalenie prałva do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka na

następujące dzieci:

tmię Nazr,visko

Numer PESEL ' Data urodzenia

Stan cy"wilny Obywatelstwo

Mie,jsce zamięszkania Tel efon ( ni eoborviązkolvo)

Miejscowośc Kod pocztowy

Ulica Numer
domu

Numer mieszkania



,: Imię i nazwisko Numer
PESELt)

Data urodzenla

1

ż

J

Poz. 2284

*r W przvpadku gd_v nle nadano numeru PESEL, nalezy podac numer dokumentu potwterdzającego

tożsalxośc

3. Dane członkórv rodziny (w tym dziecka do ukończenia 25. roku Ęcia, a także dzieckao

które ukońcryło ż5. rok Ęciao legiĘmującego się orzeczeniem o znacznym stopniu

niepelnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością rodzinie prrysługuje

świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasilek opiekuńcry albo zasiłek dla opiekuna,

o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wyplacie zasilków dla

opiekunów (Dz. U. poz.567, z późn. zm.)). Do członków rodziny nie zalicza się dziecka

pozostającego pod opieką opiekuna prawn€go, dziecka pozostającego w związku

małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego wlasne dziecko,

w skład rodzinv wchodza:

(imię i nazrvisko stopień pokrewieństwa PESEL*) urząd skarborł.l,)

(imię i nazwisko stopień pokrervieństwa PESEL*) urząd skarbou,__",,)

3.
(imre i nazlvisko stopień pokrervieństwa PI]S tjL- ) urząd skarborrł )

(imię inazwisko stopień pokrerł.i eństwa PESEL-) urząd skarbcli,vry)

(inric i nazlr,,rskcl stopień pokrewieństwa PESEL.*) urząd skarbou,v)

-) 
§' pr:z"-pa<.ikLl gdv nie nadano l,]LllT}cru I'|]Sl:L. nalezv 1lodac nutncr dokumentu pltltwlcrdza.]acego tozsanlosc

Organ, do którego §ą oplacane składki na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa

art. 3 pkt l lit. a u§tawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. L|. z

4.

w
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2015 r. poz, ll4, z późn, zm.), żwanej dalej ,,ustawą": (zakreślic odpowiedni kwadrat)

a Zakład Ubezpieczen Społecznych

n Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

n Wojskowe Biuro Emerytalne

n Zal<ł,ad Em e rytalno- Re ntowy M ini sterst wa S praw Wewnętrznych

n Biuro Emerytalne Słuzby Więziennej

n Jednostka organizacljna wymiaru sprawiedliwości

(nazua i adres wlaścirvc.i 1ednostki)

n inne.

inazrva t adres rrlasc irrcj 1ednostk!)

5. lnne dane

5.1. Łączna kwota alimentow świadczonych na rzecz innych osób wyniosła w roku

,......,. z1 , gI

5.2. W roku kalendarzowym poprzedzaJącym okres zasiłkowy lub po tym roku nastąpiła/nie

nastąpiła* 
*) 

utrata dochodun 
*"),

5.3. W roku kalendarzowym paprzedzającym okres zasiłkowy lub po tym roku

nastąpiło/nie nastąpiło**) uzyskanie dochodun***),

:] Wptsac rok, z którego tiochórl stanowi podstawę ustalenia clochodu rodziny_
Niepotrzebne skreślic$łł) 
Utrata dochodu, zgodnie z art. 3 pkt 23 ustaw1, , oznacza utratę dochodu spowodowaną.

- uzyskaniem prawa do urlopu rłrychowawczego,
* utratą prarł,a do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych.

- utratą zatrudnięnia lub innej pracy zarobkorvej,

- utratą zasiłku przedenlerytalnego lub świadczęnia przedemerytalnego, nauczyclelskiego śrviadczer-ria
kornpensacyjnegcl, a także emerytury/ lub renty, rent,u- rodzinne3 lub renty soc.jalne.j,

- $yreJestrorvaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem _1ej wl,konyrvania w
rozumieniu art. I4a ust, l d ustawy z dnia 2 tipca 2004 r. o swobodzię działalności gospodarczej (Dz.
U. z 2015 r poz, 584. z póżn. zm.),

- utratą zasiłku chorobor,vego, świadczenia rehabiiitacy, jnego lub zasiłku macierzyńskiego,
przysługu.iąc_vch po utracie zatrudnienia lub inne.i pracy zarobkowej,

- utratą zasądzonych ślviadczeń alimentacy3nych rv zrviąku ze śmiercią osoby zobowiązanej do t.vch
świadczeń lub utratą świadczeń pienięźnych ulpłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji
alimentór.l w z,uviązku ze śmiercią osoby zobowtęanej do świadczęń alimentacy.jnych,

- utrątąświadczęniarodzicielskiego,
utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.

'---) Uzyskanie dochodu" zgodnie z art. 3 pkt 24 ustatv_v , oznacza uzl;skanie dochodu sporvodówane:
* zakohczęnienr urlopu,nłychowawczego,

- uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
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uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zalobkolł,eJ"

uzyskaniem zasiłku przedemery,talnego lub śl.viadczenia przedemerytalnego, nauczycięlSklego

świadczenia kompensacy3nego, aiakze Ómerltury lub renty, renty rodzinnej lub renty soc_|alnej,

rozpoczęcięm pozarolniczej dziala|ności gospodarczej lub rvznowieniem je.j wykonyrvania po okresre

zawieszenia rri rozumieniu ań, 14a ust id ustawy z dnia ż lipca 2004 r. o swobodzie działalnoŚci

gospodarczej.
iryitanier- zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitąc},lnego lub zasiłku macierz.vńskiego,

przysługujących po utracie zatrudnienia lub inne.i pracy zarobkowe3"

uzyskanienr śrviadczenia rodzicielskiego,
uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mo\va w przepisach o ubezpieczeniu sPołecznY"m

rolników,

(data, podpis osoby ubregające.i sie)

Częśc II

Oświadczenie do§cząc€ ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi z §ltułu urodzenia się

dziecka

Oświadczam, że:

powyższę dane są prawdziwe"

zapoznałamlzapoznałem się z warunkami uprawniającymi do jednorazo\^/ei zapomogi

z tytułu urodzenia się dziecka,

członkowi rodziny nie przysługuje na dziecko świadczenie z tytułu urodzenia dzięCka za

granicą,

W prz;ypadku zmian mających wpływ na prarvo do jednorazowej zapomogi z tytulu

urodzenia się dziecka, w §zczególności zaistnienia okoliczności wymienionych po$TŻej lub

uzy§kania dochodu, osoba ubiegająca się jest obowiązana niezwlocznie powiadomiĆ o ĘVch

zmianach podmiot realizujący świadczenia rodzinn€. Niepoinformowanie organu

właściwego pro}ł,adzącego postępowanie w §prawi€ świadczeń rodzinnych o zmianach,

o których mo\ya powyżej, moze skutkować powstaniem nienależnie pobranych Świadczeń

rodzinnych, a w konsekwencji - koniecznością ich zwrotu |yrazz odsetkami ustawowymi Za

opóźnienie.

(data, podpis osoby ubiega.iącej się)

Do wniosku dołączam następujące dokumenty
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ż)

3)

1)

l)

Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenle tbłszywego

oświadczenia.

(n ie, j scorł,ośc, clata) (podpis osoby ubiegającei się składającej oświadczenie)

pouczenie

Jednorazowa zapomoga z §tulu urodzenia się dziecka przy§ługuje:

l ) obywatelom polskim,

2) cudzoziemcom:

a) do ktorych stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,

b) jeżeli wynrka to z więących Rzeczpospolitą Polską umow dwustronnych

o zabezpieczeniu społe czny m,

c) przebywa3ącym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na

pobyt stały, zęzwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,

zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w zrviązku z okolicznościami, o których mowa

w art, 127 \ub art. 186 ust. l pkt 3 ustawy zdnia 12 grudnia 20},3 r. o cudzoziemcach

(Dz. U. poz. 1650, zpoźn, zm.) lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej

statusu uchodzcy lub ochrony uzupełniającej, jezeli zamieszkuj ą z członkami rodzin na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

d) posiadającym kartę pobytu z adnotacją ,,dostęp do rynku pracy", z wyłączeniem

obylvateli panstw trzecich, ktorzy uzyskali zezi.volenie na pracę na tery,torium państwa
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członkowskiego na okres nieprzekraczającv szescju miesięcy, obyi,vateli panstw trzecich
- Przyjętych w celu podjęcla studiów oraz obywatelipaństw trzecich, ktorzy mają prawo do

wykonyr.vania pracy na podstawie wizy

- iezeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym

otrzyrnują świadczenia rodzinne" chyba ze przepisy o koordynacji systemow zabezpieczęnla

społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowę o zabezpieczeniu społecznym stanowtą

inaczej (art. l ust, 2 i 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

(Dz. U. zż0|5 r, poz. 714,zpożn. zm.),zwanej dalej ,.ustaw,ą"),

Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo

oPiekunowi faktycznemu dziecka, jezeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza

kwoty kryterium dochodowego określonego w ustawie.

Wniosęk o wypłatę jednorazolvej zapomogi składa się w terminie |2 miesięcy od dnia narodzin

dziecka, a W przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczna

albo dzięcka przysposobionego - w terminie l2 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo

PrzYsPosobienianię póznie1 niz do ukończenia przezdziecko 18. roku życia. Wniosek złożon1, po

terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.

Jędnorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżelt członkowi rodziny przysługuje za granicą

Świadczęnię z tytułu urodzenia dziecka, chyba żę przepisy o koordynacji systemór,r,

zabezPieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią

inaczej.

ZaPomoga przysługuje, jezeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie pózniej niż od l0.
tYgodnia ciąy do porodu (wymogu tego nie stosuje się do osób będących praw.nymi tub

fakĘcznymi opiekunami dziecka, atakżę do osób, które przysposobiły dziecko).

Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub

zaswtadczeniem wystawionym przez położną. Przepisy w sprawie lormy opieki med_vcznej nad

kobietą w ciąy Oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką,

wydane na podstawie art. 9 ust, 8 ustawy, stosuje się odpowiednio,

ośwl ad c za m, żę zapoznń am l zap omwłem s i ę z powyz§zym pouc ze n ie m.

(miejscowość, data i podpis osob_v składalącej ośrviadczenie)


