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Za|ącznlkl clo lozporzadzcnia Mrnrsti.a Pracv i Politl kj
Spolcczncl z dnia 3 sty'czr.ria 2013 I (poz. 3)

Zalącznik nr l

WN|osEK o USTALENIE PRAWA Do zAs|ŁKU RoDzlNNEGo
oRAz DoDATKoW Do zAs|ŁKU RoDzlNNEGo

Częśc I

1, Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków dozasiłku rodzinnego, zwanej dalej ,,osobą ubiegającą się''

W przypadku gdy nie naoano numeru PESELna|eŻy podaćń

ITZOR

}JaZwa organu wŁaściwego p'o'ad'ą.eĘo poltĘffiliG
W spraW1e >wiadczeń rodzinnych:

Adres:

tozsamość.

o ustalenie do zasiłku

W przypadku gdy nie nadano numeru PESEL na|eŻy podac numer dokumentu potwierdza1ącego
tozsamoŚć.

oraz dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu:
(zakreś|ić odpowiedni kwadrat i wpisać danó dzieci)

D urodzenia dziecka

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

Na zwi s ko

Data urodzenia
Stan cywl lny

Miejscowość cztowy
rt | .l Ji,.-: UOT: j I ii: jY=l *.

Te I efon

na zwi s ko
Numer

ĘEJL!

RodZa] szkoŁy,
do której dziecko

S i edz iba
szkoly

urodz eni a
Stan

cywi l ny

(imię i nazwisko dziecka) (imię i nazwisko dziecka)
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tr opieki nad dzieckiem. w^ okresie korzystania z urlopu wychowawczego
(na|eży wypełnió częśc ||)

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

tr samotnego wychowywania dziecka (dodatek przys,ługuje na dwoje dzieci)
(na|ezy wypełnić część ||l)

na:

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

n wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
(dodatek przysługuje na trzecie i kazde ko|ejne dziócko uprawnione do zasi.łku rodzinnego)na:

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

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

n kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

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

(imię i nazwisko dziecka)

tr rozpoczęcia roku szkolnego
przez'.

(imię i nazwisko dziecka)

na rok szkolny

na rok s2ko|ny ....................1

na rok szkolny ....................1 ..

na rok szkolny .....................1

oraz rok szkolny--r ........................ t ....

(imię i nazwisko dziecka)

(imię i nazwisko dziecka)

(imię i nazwisko dziecka)

(imię i nazwisko dziecka)

n podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania(na częściowe pokrycie wydatków związanych ź zamieszkaniem w miejscowoŚci, W którejznajduje się siedziba szkoły)
I to.

(imię i nazwisko dziecka)

na rok szkolny-) ...............1

(imię i nazwisko dziecka)

na rok szkolnyl ...............1 oraz rok szkolny--) ........................1....
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(imię i nazwisko dziecka)

na rok szkolny') ............,..1

(imię i nazwisko dziecka)

na rok szkolny-) .............../....

oraz rok szkolny"') ......................../

oraz rok szkolny--) ........................1

podjęcia przez dziecko nauki w szko|e poza miejscem zamieszkania
(na pokrycie wydatków związanych z zapewnieńiem dziecku moż|iwości dojazdu z miejscazamieszkania do miejscowości, w którejznajduje się siedziba szko,ly)

ilo.

(imię i nazwisko dziecka)

na rok szkolny-) ...............t oraz rok szkolny.-)

(imię i nazwisko dziecka)

na rok szkolny) .......,.......1.... oraz rok szkolny'-r ........................ 1..

(imię i nazwisko dziecka)

na rok szkolny*) ..............1 . oraz rok szkolny"'r

(imię i nazwisko dziecka)

na rok szkolny-) ...............1 .... oraz rok szkolny") ........ .............../...

:] Wpisac bieŻ'ący rok szkoIny., Wype,lnic w przypadku ubiegania się o dodatek takze na ko|ejny rok szko|ny; w pustym miejscuwpisać kolejny rok szko|ny. Uwaga: wypełnić oświadczenie w częŚci V|.

3' Dane członków rodziny (w tym dziecka do ukończenia 25 |at, a także dziecka, któreukończyło 25 rok 
' 
życ'ia, legitymującego się orzeczeniem o znacznym stopniuniepełnosprawności, jeże|i w zw.iąźtu z tą niepełnosprawnoŚcią przysługuje świadczeniepielęgnacyjne |ub specjatny zasiłek opiekuńczyl. bo Jónl.ów roaziny nie zalicza się dzieckapozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim,a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.

W skład rodziny wchodzą:

" "" : "'(imię i nazwisko stopień pokrewieństwa ieśil'' 
"'".ió.x"ioo*vl2................

(imię i nazwisko stopień pokrewieństwa PEsil.' 
. 

u,,ąó .x.ioo*y)3........... .....
(imię i nazwisko stopień pokrewieństwa prśeri ui.ąJ.r.uioo*y)4....... ... .....
(imię i nazwisko stopień pokrewieństwa PEś;l'' u.'io śtuioo*vl5.................
(imię i nazwisko stopień pokrewieństwa PEśEI1 ui.iJ.r."ioo*vl

, 
#,:5J33!nu 

nou nie nadano numeru PEsEL na|eŻy podac numer dokumentu potwierdzającego
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4. lnne dane

4'1, Łączna kwota a|imentów świadczonych na rzecz innych osób wyniosła w roku ''.,,.,..., zł

Poz. 3

4'2' w roku ka|endarzowym poprzedza1ącym
nastąpiła/nie nastąpiła, utrata dochodu-'-).
4.3' W roku ka|endarzowym poprzedzaiącvm
nastąpiło/nie nastąpiło"-)uzyskanie doclrodu"--.) 

. . ,

oKres zasiłkowy |ub

okres zasiłkowy |ub

po tym roku

po tym roku

.1' WPisać rok, z którego dochod stanowi podstawę usta|enia dochodu rodziny., Niepotrzebne skreś|ic., Utrata dochodu zgodnie z afi,. 3 pkt 23 ustawy z dnia 28 |istopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych (Dz' U. z 2006 r. Nr 139, poz' 992, z pÓźn, zm.), zwanej daIej ,,ustawą'', oznacza utratę
dochodu spowodowaną:
- uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,- utratą prawa do zasiłku |ub stypendium d|a bezrobotnych,- utratą zatrudnienia |ub innej pracy zarobkowej, z wyłączenlem pracy WyKonywaneJ napodstawie umowy o dzieło,- utratą zasiłku przedemerytaInego Iub świadczenia przedemerytaInego, nauczycieIskiego

Świadczenia kompensacyjnego, a takze emerytury iub renty, renty rodzinnej Iub rentysocjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych ro|nikom w- związku z przekazaniem lub dzierŻawągospodarstwa rolnego,
- WyrelestrowanIem pozaroIniczej działaInoŚci gospodarczej,- utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabiIitacyjńego lub zasiłku macierzyńskiego,przysługujących po utracie zatrudnienia Iub innej pracy źarobkowe1,- utratą zasądzonych świadczeń a|imentacyjnycń w związku ze śńiercią osoby zobowiązanei

do tych świadczeń.
/ Uzyskanie dochodu zgodnie z afi.. 3 pkt 24 ustawy oznacza uzyskanie dochodu spowodowane:- zakończeniemur|opuwychowawczego,. uzyskaniem prawa do zasiłku Iub stypendium d|a bezrobotnycn,. uzyskaniem zatrudnienia |ub innej pracy zarobkowej, z.wyłączeniem pracy wyxonywanejna podstawie umowy o dzieło,- uzyskaniem zasiłku przedemerytaInego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycie|skiegoświadczenia kompensacyjnego, a iakże emerytury |ub renty, renty rodzinnej Iub rentysocja|nej, z wyjątkiem ren| przyznanych ro|nikom w. związku z przekazaniem |ub dzierżawągospodarstwa rolnego,. rozpoczęciem pozarolniczej działa|ności gospodarczej,- uzyskaniem zasi.łku chorobowego, świadczenia rehabiIitacyjnego Iub zasiłku macierzyńskiego,przysługujących po utracie zatrudnienia |ub innej pracy zarbbłowej.

(data, podpis osoby ubiegającej się)

CzęŚć |l

oświadczenie dotyczące usta|enia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki naddzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

oświadczam, Źe;
- zapoznałamlzapoznałem się z warunkami uprawniającymi do dodatku do zasiłku rodzinnegoz tytu,lu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z ui'tó|u wychowawczego,- na .''....... .'....'.. dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nid dzieckiem w okresie(imię i nazwisko dziecka)

korzystania z urlopu wychowawczego nie był pobierany/był pobierany-) W okresie odr{n

z dodatku do zasiłku rodzinnego z tytu,lu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z ur|opuWychowawczego na to samo dziecko nie korzysta drugi z rodziców ani opiekun p1."*ny,
nie otrzymuję zasiłku macierzyńskiego,
nie podjęłam/nie podjąłem ani nie kontynuuję zatrudnienia Iub innej pracy zarobkowej, ktÓrauniemoŻ|iwia mi sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopuwycnowawczego,
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dziecko nie Zostało umieszczone W p|acÓwce Zapewniającej całodobową opiekę, w tym
w specja|nym ośrodku szko|no-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wyt<onującego d'źiałalność
|eczniczą, |ub nie korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niz s oni w.tyg-ooniu, ani n;e
zachodzą inne przypadkizaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Część |||

oświadczenie dotyczące usta|enia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnegowychowywania dziecka

oŚwiadczam, Że:
- zapoznałamlzapoznatem się z warunkami uprawniającymi do dodatku do zasiłku rodzinnegoz tytutu samotnego wychowywania dziecka,- jestem panną/kawa|'erem/osobą pozostającą w separacji/osobą rozwiedzio.nąlwdową/wdowcem-)--),- nie wychowuję wspó|nie z drugim rodzicem co najmniejlednego dziecka)'")' 

. ..-.-..a' -..

- powodztwo o usta|enie świadczenia a|imentacyjnó9o o.o-orugiógo z rodzicow zostało odda|one-)'--).

(data, podpis osoby ubiegającej się)

N iepotrzebne skreś|ic.

(data, podpis osoby ubiegającej się)

-1' Niepotrzebneskreś|ic./ Dotyczy osoby ubiegającej się, samotnie wychowującej dziecko'

CzęŚć |V

oświadczenie dotyczące usta|enia prawa do zasiłku rodzinnego-)

oświadczam, ze:
- w kolejnym roku szkolnym

będzie/będą uczyc się w szkole lub w szko|e *u.Jj!',u 
i nazwisko dziecka/dzieci)

. u!,pr.zypadku rezygnacji z.kontynuacji nauki zobowiązuję się niezwłocznie poinformowac o tymfakcie podm iot reaI izujący Świadczenia rodzin ne.

(data' podpis osoby ubiegającej się)
, Wypełnić wyłącznie.w.pzypadku ubiegania się o zasiłek rodzinny na ko|ejny rok szko|ny,a w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o um|arkowańym albo =nó"=ny. stopniuniepełnosprawności 

.oraz osoby uczĄcej się (tj. osoby pełno|etniej uczącej się, niepozostającejna utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią iub w związku z ustbteniem orzeczen|emsądowym lub ugodą sądową prawa do a|imentów z ic'h strony) _ takŻew przypadku kontynuowania
nauki w szko|e wyższej.
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Częśc V

oświadczenie dotyczące usta|enia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułurozpoczęcia roku szkolnego-)

oświadczam, ze:
w kolejnym roku szkolnym

będzie/będą uczyc s|ę w szko|e,
(imię i nazwisko dziecka/dzieci)

w przypadku rezygnacji z-kontynuacji nauki zobowiązuję się niezwłocznie poinformowac o tymfakcie podmiot rea|izujący świadczenia rodzinne.

(data, podpis osoby ubiegającej się)
-) 

Wypełnić wyłącznie w przypadku ubiegania się o dodatek na kolejny rok szko|ny.

CzęŚć V|

oświadczenie dotyczące ustalenia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęciaprzez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.)

oŚwiadczam, ze:
- w kolejnym roku szkolnvm

Poz. 3

(|mię i nazwisko dziecka/dzieci)
będzie/będą uczyc się w szko|e poza miejscem zamieszkania,
w przypadku rezygnaĄi z kontynuacji nauki zobowiązuję się niezwłocznie poinformowaÓ o tymfakcie podmiot rea|izujący świadczenió rodzinne.

(data' podpis osoby ubiegającej się)
, Wype,lnic wyłącznie w przypadku ubiegania się o dodatek na kolejny rok szko|ny.

Częśc VlI

1) oświadczenie dotyczące usta|enia prawa do zasiłku rodzinnego na dzieckooświadczam, ze:
- powyzsze dane są prawdziwe,
- zapoznałamlzapoznałem się z warunkami uprawniającymi d.o zasiłku rodzinnego,- na dziecko/dzieci, na ktÓre ubiegam się'o' zasiłek.iołzinny, nie jest pobierany w innej instytucjizasiłek rodzinny ani wa|utowy dodatek rodzinny,- dziecko/dzieci, na które ubiegam się o zasiłók rodzinny, nie 1esVnie są uprawnione do zasiłkurodzinnego na własne dziecko, nie pozostaje/nie pozosta1ą w związku małzeńskim aninie zostało/nie zostały umieszczone w pieczy źastępczei, insiyiucji zapewniającej całodoboweutrzymanie, tj. domu pomocy społecznej, plócówce.opieńunczo-wychowawczej, młodzieŻowymośrodku wychowawczym, schronisku d|a nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie Ś|edczym'zakładzie karnym, 

'zakładzie opiekuńczo-|eczniczy:m, zańi,Jzie pie|ęgnacyjno-opiekuńczym, atakże szkoIe wojskowej Iub innej szko|e, jeze|i instytucje ie zapewniają nieodptatne pełneutrzymanie,
- członkowi rodziny nie przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, |ub przepisy okoordynacji systemÓw zabezpieczenia społecznego |ub owuitronne umowy o zabezp|eczeniuspołecznym stanowią, ze pzysługujący za granicąiasiłek rodzinny nie wyłącza prawa do takiegoświadczenia na podstawie usiawv 

. . .
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W przypadku zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych, w szczegó|nościzaistnienia oko|iczności wymienionych powyżej Iub uzyskańia ooctroou,-osoba uńiega;ąca się,,::.'i""ł":*iązana niezwłocznie powiadomie 
-o 

tycn.ńi;;;h;odmiot realizujący świa-aczenij

Niepoinformowanie organu. właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeńrodzinnych o zmianach, o których mówa powyżej, mioze stuixować powstaniem nienależniepobranych świadczeń rodzinnyóh, a w konsekw.enóji- łoni"cznoscią ich zwrotu.

(data, podpis osoby ubiegającej się)

&ff:[J:*lenie 
dotyczące usta|enia prawa do zasiłku rodzinnego dla osoby uczącej się

- powyzsze dane są prawdziwe,- zapoznałamlzapoznałem się z warunkami uprawniającymi do zasiłku rodzinnego,- nIe pobieram zasiłku rodzinnego w innej instytucji ańi'walutowego dodatku rodzinnego,- nie jestem uprawniona/uprańniony oó za,śił<ri roozińnego 
-na 

własne dziecko, nre pozostajęw związku małzeńskim ani nie zostałam/nie zostatem-"uńieszczona/umieszczony W |nstytucjizapewniającej całodobowe utrzymanie, tj' domu pomocy spoteczne1, pIacówce opiekuńczo-Wycnowawczej, m,lodziezowym oŚrodku wychowawczym, schronisku d|a nieletnich, zakładziepoprawczym, areszcie ś|edczym, zakładzie karnym, ,ók,taa,i" opiekuńczo-l"..ni.ivm, zaKładziepie|ęgnacyjno-opiekuńczym,; takze szko|" *ói.r.o*ói-ńo-inne; szkoIe, jeżeIi instytucje tezapewniają nieodpłatnie pełne utrzvmanie- nie jestem uprawniona/uprawnionf JJ 
1:]1!u'19d.1inneso za granicą, |ub przepisy o koordynacjisystemÓw zabezgie,czŃ:|1=!:g" |ub dwustronń u'cu"y o zabezpieczeniu społecznymstanowią, ze przys,lugujące za granicą}asiłek rodzinńy ni" ńyĘ.." prawa do takiego świadczeniana podstawie ustawv.

W przypadku zmian mającycń wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych, w szczegÓ|nościzaistnienia oko|icznoścl wymienionych powyżej luo uzystinia aocnoau o"óoa uoilgająca się,.::.'il"ł":*iązana niezwłoc'nie powiaaomie b tvcń zńil""in'p"o'iot realizujący świadczenia

Niepoinformowanie organu. właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie Świadczeńrodzinnych o zmianach, o których 
'ó*" powyżej, m-oze stuitować powstaniem nienależniepobranych świadczeń rodzinnyóh, a w tonsetw.enćji - toni"cinoscią ich zwrotu.

Do wniosku dołączam następujące dokumenty:
| ) ...-.........

(data' podpis osoby ubiegającej się)

2)
3)
4)

oŚwiadczam, Że jestem Świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złoienie
fałszyw ego osw i adcze n i a'

(miejscowośc, data) (podpis osoby ubiegającej się składającej oświadczenie)
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Pouczenie

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy zasiłek rodzinny przysługuje:
1) rodzicom, jednemu zrodzicow a|bo opiekunowipiawrleńu dziecka;
2) opiekunowi faktycznemu dziecka;
3) osobie uczącej się, tj. osobie pełnoletniej uczącej się, niepozostającej na utrzymaniu rodzicow

w związku z ich.Śmiercią |ub w związku z usta|eniem'orzeczeniem sądowym |ub ugodą sądowąprawa do a|imentów z ich strony.

Zasiłek rodzinny przysługuje:
'1) obywatelom potskim,
2) cudzoziemcom:

a) do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia spotecznego,
b) jeze|i wynika to z wiąŻących Rzeczpospo|itą 

.Po|ską 
umÓw dwustronnych o zabózpieczeniu

społecZnym'
c) przebywającym na terytorium Rzeczypospo|itej Polskiej na podstawie zezwo|enia naosiedIenie się, zezwo|enia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspó|not Europejskich,zezwolenia na zamieszkanie na Czas oznaczony udżie|onego W związku z okolicznością, októrejmowawart.53 ust. 1 pkt 13 ustawy zdnia13czerwca-2OO3 r. ocudzoziemcach (Dz. U'z 2011 r. Nr 264, poz. 1573 oraz z 2O1ź r. poz. 589 i 769), |ub w związku z-uzyskaniem wRzeczypospolitej Po|skiej statusu uchodŹcy iub ochrony uzupełniającej, jeze|i zamieszkują zczłonkami rodzin na terytorium Rzeczypospo|itej Po|skiej- jeŻe|i zamieszkują na terytorium Rzeczypospo|itą Po|skiej przez okres zasiłkowy, W ktÓrymotrzymują świadczenia rodzinne' chyba ze przepiśy o koórdynacji systemów zabezpieczeniaspołecznego |ub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeńiu społecznym stanowiąinaczej (art. 'l ust. 2 i 3 ustawy)

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:'l) 18 roku zycia tub
2) nauki w szkole, jednak nie dłuzej niż do ukończenia 21roku zycia, a|bo3) 24 roku Życia, jeŻe'|,i kontynuuje naukę w szko|e Iub szkole wyŻszej i Iegitymuje się orzeczeniem

- o umiarkowanym a'|boznacznym stopniu niepełnosprawności(ań. 6.ust' j ust"i"vi..Zasitek rodzinny przysługuje osobie uczącej się, lj osobie pełno|etniej uczącej się, niepozostającejna utrzymaniu rodzicÓw w związku z ich śmierclą luu w związku z usta|eniem oizecżeniem sąoowym|ub ugodą sądową prawa do a|imentów z ich strony, ieze|i uczy się w szko|e |ub W szko|e wyŻszej,
Jednak nie dłuzej niż do ukończenia24 roku iycia (art' 6 ust. 1a ustawy,).Przez szkołę na|eŻy rozumieć szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę ponadpodstawową
i ponadgimnazja|ną oraz szkołę ańystyczną, w której rea|izońany jeit obowiąz"k .ir.ói"y i obowiązeknauki, a także specja|ny ośrodek szko|no-wychowawczy, specjainy ośrodek wychowawczy d|a dziecii młodzieŻy wymagających stosowan|a spećja|nej orgańizac1i ńauńi, metoo pracy i *y.ńo*.n," or,,ośrodek umoz|iwiający dzieciom' i młodzieiy uposleo-.onym,umysłowo w stopniu głębokim rea|izacjęobowiązku szko|nego iobowiązku nauki (b.ez' znaczenia pozosia;e nazwa ośrodka, w ktÓrym dziecirea|izująobowiązek szkolny i obowiązek nauki).
Przez szkotę wyŻszą na|eŻy rozumieÓ ucze|nię, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 |ipca 2005 r.- Prawo o szko|nictwie wyzszym (Dz. U. z 2012 r' poz. sń., ląz i 1544), a takze ko|egium

:::':.#:i.ł." nauczycie|skie ko|egium języków obcych oł",. ko|egium pracownikÓw słuib ,vr v.v vŁI ., v | |.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeŹeIi:
1) dziecko |ub osoba ucząca się pozostają w związku małŹeńskim (ań. 7 pkt 1 ustawy);2) dziecko zostało umieszczone w instytuiJi zapewniającej całodobowe utrzymanie, tj. domu pomocyspołecznej, placÓwce opiekuńczo-wyóhowawczej, sóhronisku dla nieIetnich, młodziezowymośrodku wychowawczym, zakładzie poprawczym, areszcie Ś|edczym, zakładzie karnym,zakładzie opiekuńczo-|eczniczym, zakła,dzie Iietęgnacy;ńtopiekuńczym, a taKze szkoIewojskowej lub innej 

9z!ole, 
jeze|i instytucje te zapewnia1ą ń1eooptatnie póne utrzyńanie, a|bo W

^. 
pieczy zastępczej (ań. 7 pkt 2 ustawy);

3) osoba ucząca się została umieszczóna w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanle (art' 7pkt 3 ustawy);
4) pełno|etnie dziecko |ub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na Własnedziecko (ań. 7 pkt 4 ustawy).

Zasiłek rodzinny nie przysługuje osobie samotnie wychowującej dziecko, jezeli nie zostały Zasąozone
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3) 72 miesięcy ka|endarzowych, jeŻe|i sprawuje opiekę nad dzieckiem Iegitymującym się

?<>2.3

a|imenty narzecz dziecka od drugiego zrodzicow dziecka, chyba ze (ań. 7 pkt 5 ustawy):'l) rodzice lub jedno z rodzicow dziecka nie zyje;
2) ojciec dziecka jest nieznany;
3) powodztwo o usta|enie Świadczenia a|imentacyjnego od drugiego z rodzicow zostało odda|one;
4) sąd zobowiązałjednego z rodzicow do ponoszenia całkowitycń kosztow utzymania dziecka i nie

zobowiązał drugiego z rodzicow do świadczenia a|imentacyjnego na rzecz tego dziecka'
Zasiłek rodzinny nie przysługuje członkowi rodziny, jeze|i na dziecko przysługujó zasiłek rodzinny za
granicą, chyba ie przepisy o koordynacji systemÓw zabezpieczenia spo,lećznego |ub dwustronne
umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej (ań. 7 pkt 6 ustawy)'
W przypadku zbiegu prawa do zasiłku rodzinnego z prawem do wa|utowego dodatku rodzinnegoprzysługującego pracownikom polskich placowek dypIomatycznych i uzędów konsularnyóh
przystuguje prawo do jednego wybranego świadczenia (art'.27 ust. 3 ustawy)

Jeze|i dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie lub dochod osoby uczącej się przerracza
kwotę uprawniającą daną rodzinę |ub osobę uczącą się do zasiłku rodzinńego o rwotl2 niższą |ub
równą kwocie odpowiadającej najniŻszemu zasiłkowi rodzinnemu pzysługującjmu w okresie, na ktÓryjest usta|any, zasiłek rodzinny przysługuje' jeże|i przysługiwał * óopź".oilim okresie zasiłkowym.W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym 

.roku 
ka|endarzowym zasiłek rodzinny nieprzysługuje (art. 5 ust. 3 ustawy).

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje, jeze|i kobieta pozostawała pod opieką meoyczną
nie pÓŹniej niż od 10 tygodnia ciąiy do porodu (art. 9 ust. 6 ustawy)'

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z ur|opu wychowawczego (art. 10ust. 1 ustawy) przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi fa-ktycznemu a|bo opiekunowiprawnemu, jezeli dziecko pozostaje pod. jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopuWychowawczego nie dłuzej jednak niz przez okres:
1) 24 miesięcy ka|endarzowych;
2) 36 miesięcy ka|endarzowych, jeżeIi sprawuje opiekę nad więcej niz jednym dzieckiem uroozonympodczas jednego porodu;

orzeczentem
o niepełnosprawnoŚci

Dodatek z tytułu opieki
przysługuje, jeżeIi:

a|bo o znacznym stopniu niepełnosprawności
nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego nre

do urlopu wychowawczego

inną pracę zarobkową, ktora
okresie korzystania z urlopu

,1) osoba ubiegająca się bezpośrednio przed uzyskaniem prawa
pozostawała w stosunku pracy przez okres krótszy nii 6 miesięcy;

2) osoba ubiegająca się podjęła Iub kontynuuje zatrudnienie Iub
uniemozliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w
wycnowawczego;

3) dziecko zostało umieszczone w p|acówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjaInymoŚrodku szko|no-wychowawczym, z wyjątkiem pobmiótu wykonującego óziałjlnoś c |eczniczą,i korzysta w niej z całodobowej opieki plzez więcej niz 
,s 

oni. w iygodniu, oraz w innychprzypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem;4) osoba ubiegająca się w okresie ur|opu wychowawczego korzysta z zas|łku macierzyńskiego,
(art. 10 ust. 5 ustawy),

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka (art. 11a ust. 1 ustawy) pzysługu;e samotniewychowującym dziecko matce Iub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka aIbo.opieńuno-*i prawnemudziecka, jeze|i nie zostały zasądzone alimenty na rzecz dziecka od drugiego z rodzicÓw dziecka,ponrewaz:
1) drugi z rodziców dziecka nie zyje;
2) ojciec dziecka jest nieznany;
3) powództwo o ustalenie Świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodzicow zostało odda|one'Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dzieckó pźysługuje"równlez osobie uczącej się' (ań. 11aust. 2 ustawy).

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wie|odzietnej przysługuje matce |ub ojcu,opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka na trzecie i na następne dzieckow rodzinie uprawnione do zasiłku rodzinnego (arI'. 12a ustawy)'
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Dodalek z tytułu kształcenia i rehabi|itacji dziecka niepełnosprawnego (ań. 13 ustawy)przysługuje matce |ub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka aibo opiekunowi prawnemu dziecka,-a
takze osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabi|itacją |ub
kszta.lceniem dziecka w wieku:
1) do ukończenia 16 roku życia, jeze|i |egitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności;
2) powyiej 16 roku życia do ukończenia 24 roku Życia, jeŻe|i 

.|egitymuje 
się orzeczeniem

o umiarkowanym a|bo Q znacznym stopniu niepełnosprawnośói

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje raz w roku matce |ub ojcu, opiekunowi
faktycznemu dziecka a|bo opiekunowi prawnemu dziecki, a takze osobie uczącej siĘ na częściowepokrycie wydatkÓw związanych z rozpoczęciem w szko|e nowego roku sżko|nego. Dodatekprzysługuje rÓwnież na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszko|ńe. Wnioseko wypłatę dodatku składa się do dnia zakończenia okresu 

.'"śiixo*ugo' 
w którym rozpoczęto rokszko|ny a|bo roczne przygotowanie przedszko|ne. Wniosek złozony po terminie organ właŚciwypozostawia bezrozpoznania (art. 14 ustawy).

Dodatek z tytułu podjęcia przez dzlecko nauki
ustawy) przysługuje matce Iub ojcu, opiekunowi
dziecka, a takze osobie uczącej się):

w szkole poza miejscem zamieszkania (art. .l 5
faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu

1) w związku z zamieszkiwaniem W miejscowości, w ktÓrej znajduje się siedziba szkołyponadgimnazja|nej lub szkoły artystycznej, w której rea|izowany jeśt obowiązeK szko|ny iobowiązek nauki, a takze szkoty podstawowej |ub gimnazjum w przypadku dziecka Iub osobyuczącą się, legitymującej się orzeczeniem o niópełnosprawności |ub o stopniuniepełnosprawności aIbo
2) w zw.iązku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedzibaszkoły, w przypadku dojazdu do szko,ly ponadgimnazjainej, a także szkoły artystybznej, w ktÓrejrealizowany jest obowiązek szko|ny i obowiążek nauri ń zakresie oop.owia,oaiącym nauce WszkoIe ponadgimnaĄa|nej,

Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki (od września oo czerwcanastępnego roku kalendarzowego)'

W przypadku:
1) Wystąpienia zmian w |iczbie członków rodzinv.
2) uzyskania dochodu (art' 3 pkt 24 ustawy) związanego z.

a) zakończeniem ur|opu wychowawczego,
b) uzyskaniem prawa do zasiłku |ub stypendium d|a bezrobotnych,
c) uzyskaniem zatrudnienia Iub innej pracy zarobkowej, z 

-wyłlączeniem 
pracy wyronywanej

na podstawie umowy o dzieło,
d) uzyskaniem zasiłku przedemeryta|nego |ub świadczenia przedemerytalnego,

nauczycie|skieg.o świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej|ub renty socja|nej, z wyjątkiem rent przyznańych rolnikom w związku z przekazaniem |ubdzierŻaw ą gospodarstwa rolnego,
e) rozpoczęciem pozarolniczej dziataIności gospodarczej,
f) uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadózenia rehabiiitacyjnego Iub zasiłku macierzyńskiego,przysługujących po utracie zatrudnienia |ub innej pracy zarooxowe1, 

'3) wyjazdu członka rodziny poza granicę Rzeczypospoiite; nolstiei' z wyjątkiem wyjazdu |ub pobytuturystycznego, |eczniczego. |ub związanego z podjęciem pzez dziecko kiztałce nia poza
. granicami Rzeczypospolitej potskiej,
4) wystąpienia innych niz wymienione w pkt 1 i 2 zmian mających wpływ na prawo do świadczeńrodzinnych
- osoba jest obowiązana do niezw,locznego powiadomienia o tym organu wyp,lacającegoŚwiadczenia rodzinne (ar1.25 ust. 1 ustawy).

Niepoinformowanie organu właściwego prońaozącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnycho zmianach, o których mowa powyzej, moze skutkowac powśtaniem niena|eznie pobranych świadczeńrodzinnych, a w konsekwencji - koniecznością ich zwrotu.

oŚwiadczam, ie zapoznałam/zapoznałem się z powyzszym pouczeniem

(miejscowość, data i podpis osoby składającej oświadczenie)


