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Załączniki do rozporządzenia Ministla Rodzlny, Pracv
i Politvki Społecznej z dnia ] 8 lut*go 20 tó t (poz. 2 1 4)

Zalącznik nr 1

WZoR

Nazwa organu właiciwego prowadzącego
po§tępowanie
W sprawie Świadczenia wychowawczego:

Adres:

WNIOSEK o LI§TALENIE PRAWA Do ŚwtłnczEl\lA wYCHoWAWCzEGo

Część I

*) W prz;,padku, gdy nie nadano numęru PESEL, należy podao numer i scrię dokurnentu potwierdzającego tozsamośc,

2. Llstalenie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko.

Swiadczenie wychowawczę przysługuje na pierwsze dziecko jezeli dochód rodziny
w przęliczęniu na o§obę nie przekraeza kwoty 800,00 zl. Jężęli członkiem rodziny jest dziecko
niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko przysługuje jeżeli dochód rodziny
w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zl.

l. Dane osobl, ubiegaiacei sie o ustalenie prawa do §viadczenia wvchowawczepo. zlvanei dalei

-4_
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Pierwsze dziecko oznaczajedyne lub najstar§ze dżiecko w rodzinie w wieku do ukończenia
l8. roku Ęcia; w przypadku dzieci urodzonych tego samego dnia, miesiąca i roku" będących
najstarszymi dziećmi w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku Ęcia
(czyli w przypadku wieloraczków) pierwsze dziecko oznaczajetlno ztych dzieci wskazane przez
osobę ubiegającą się.

Niepełnosprawne dziecko aznacza dziecko legitymujące się orzecze niem o

niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu
niepełnosprawności.
n Wnoszę o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko zamieszku.iące ze

mną oraz pozostające na moim utrzymaniu (w przgpadku zaznaczenia * wypełnić tabelę A orw, tilbelę
B w pnypadku ubiegania się o świadczenie wychowulłcx,e również na kalejne dziecĄ.
n Nie wnoszę o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko

zamieszkujące ze mną oraz pozosta_iące na moim utrzymaniu (w pnypaelka zaznaczenia - wypełnić
tabelę B).

A. Pierwsze dziecko.

*)W przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL. rraleźy podac numer i serię dokumentu potwierdzającego toźsamośc.

Osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko dolącza do wniosku
odpowiednie załączniki (oświadczenia) doĘczące osiągniętych dochodów wypelnione przez
czlonków rodziny.

3. ustalenie prawa do świadczenia wvchowawczego na koleine dziecko/dzieci w wieku noniżei
18. roku życia. inne niż nierwsze dziecko.

Wnoszę o ustalenie prawa do świadczenia wychowawcuego na następujące dzieci/dziecko
zamieszkujące zE mną oraz pozostające na moim utrzymaniu (§łiadczenie wychowawcze na
drugie i kolejne dziecka pr:ysługuje clo dnia ukończenia przez dziecko I8. roku życia i prrysługĘe
nie:ależnie od osiqgniętego dochodu) :
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B. Kolejne dziecko/dzieci (poniższn lista nie obejmuje piefwszego dziecku).

*) w przypadku, gdy nie nadano nLtmerll pEsEL" należy podać nunrer i serię dokumentu potwierdzającego tozszunośc
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4. Dane członków rodziny
Rodzina oznacża odpowiednio: malżonkówo rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka
(opiekłnfak4,czny dziecka to osobafaktyc:nie opiekującq się dzieckiem, jeżeli wystqpiła z wnioskiem
do sqdu opiekuńczego o pr:ysposobienie d:iecka) oraz zamieszkujące wspólnie z Ęmi osobami,
pozostające na ich utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku Ęcia, a także dzieci, które
ukończyły 25. rok życiar lcgitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepelnosprawności,
jeżeli w nviązku z tą niepelnosprawnością przysluguje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny
zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 krvietnił 2014
r. o ustale niu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz U. zż016 r, poz, t62). Do członków rodziny
nie zalitza się tlziecka pozostającego pod opieĘ opiekuna prawncgo, dziecka pozostającego w
rwiązku małże ńskim, a także pelnoletniego dziecka posiadającego własne rlziee ko.
W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sąduo jest pod opieką naprzemienną
obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w sepnracji lub Ęjących w rozłączeniuo tlziecko
zalicza się jednocześnie do czlonków rodzin obydwojga rodziców.
Osoba samotnie wychowująca dziecko (oznacra to pannę, kani,alera, wdatłę, wdaluca, osobę
porostajqcq w separacji orzeczonej prawomocłrym wyrokiem sqdu, osobę rołłied:ionq, cłtyba :e
lłycholłuje wspólnie co nĘmniej jedno dziecko z jego rodzicem) nie wpisuje do składu rottziny
drugiego z rodziców dziecka.

W sklacl mojej rodziny zgodnie z ww. definicją wchodzą (zgodnie z ww. definicjq należy wpisnć
wsrylstkich członków rodziny osaby ubiegajqcej się o świadczenie wychowawcze, w tym dzieci
wskazanewtabeliAiB):
1.

(imię i nazrł,isko stopień pokrewieństwa
**\

urzad skarborvv 'pESEL*)

(inlię inazwisko stopień pokrewieństwa urząd skarbori,1,**)IrESEL*)

J.

(imię i nazwisko stopień pokrewieństwa pESpL*) urząd skarbowy**)

(imię i nazrvisko stopień pokrewieństwa urząd skarbori,;,.'**)pEsEL*)

5.

(irrię i nazwisko stopień pokrewieństrva pLSEL*) urzącl skarbowy*n)

(imię i nazwisko stopień pokrewieństwa pESEL*)

(irtię inazwisko stopień pokrewielistwa IrESEL*'

*) W przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL, nalezy podać nunrer i serię dokumentrr potwierdzającego toźsamość.
**) Wypełnic tylko w przypadku ubiegania się o świadczenie wychorvawcze na pierwsze dziecko,

2.,

4..,,
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5. Oświadczam) że orzeczeniem o niepelnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub
znicznym stopniu niepełnosprawności legitymuje się następując€ dziecko wchodzące w §kład
rodziny (łtypełnić tytko w przypadlłł ubiegania się o §lłiadczenie wychowarvcze na pierwsze dziecko
jeśli członkiem rod:iny jesl dziecko legiĘmujqce się ltłw. orzeczeniem),.

(imię i nazwisko dzięcka)

(imię i nazwisko dziecka)

6. Qrgłno do którego są opłacane składki na ubezpieezenie zdrowotne, o których mowa

w art. 3 pkt 1 tit. a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniaeh rodzinnych
(Dz tI. z ZOLS r. poz. 1!4, z późn. zm.) (lt,ypełnić tylko w przypadku ubiegania się o Świadczenie

lłychow mu cze na pienv sze dzie cko) :

J Za\<lad Ubezpieczeń Społecznych I Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

tr Wojskowe Biuro Emerytalne

D Biuro Emerytalne Służby Więziennej

! Jednostk a or ganizacy jna wynriaru sprawied l iwośc i
(nzrłt i orlrcs rvlaścitt,i jednostki)

7 .1. Łączna
i)

kwota alimentów świadczonychna rzecz innych osób spoza rodziny wyniosła w roku

ń .....gr.

J Zald,ad Emerytalno-Rentowy Ministęrstwa
Spraw Wewnętrznych

D inne
(nuzwa i ałlros wiaścirre] jednostkr)

7. Inne dane (tl,ypełnić tylko v pr:ypadku wbiegania się o §viadczenie wychoy)awc:e na piemvs:e

d:iecko)z

7.ż w roku kalęndarzowym* paprzedzającyn okre§, na który jest ustalane prawo do Świadczenia

wychowawczego, członkowie rodziny osiągnęli dochody :

tr niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach

określonych ń ń.Zl,ań.30b, art.30c, art,30e i art.30f ustawy zdnia26 lipca 199l r. o podatku

dochodowym od osób tlzycznych (Dz I.J, z ż012 l . poz. 36l, z późn. zmj * wskazane w pouczeniu do

Załącznika nr 2 (lł przypadku gąznac:enia dodatknło nale:y dołqczyć wypełnione o§ęiądczenie

członka/c:łonkolp rodziny stąnowiqce Załqcznik nr 2 do wniosku ),
n z działatności porltcgającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczaltowanym podatku

ttochodowym Óo ńiettórych przychodów osiąganych przez osoby ftzyczne (ryczałt

ewidencjonowany lub karta podatkolvaf , pomniejszony o nalezny zryczałtowany podatek dochodowy

i składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (lu przypadbt zaznaczenia dodatknwo nalezY

dołączyćwypełnione oświadczenie c:łonka/c:łonków rod:iny stanowiqce Załqczniknr 3 doulniosku),

n uzyskane z gospodarstwa rolnego, (w przypadku za:naczenia dodatkolv,o iale:y dołqczYĆ

oświadc:enie członką/członków rodziny stanowiqce wypełnione Załqcznik nr 3 lub Załqcznik nr 4
do stniosku),

*) wpisac rok kalendarzowy, z którego <loclród stanowi podstawę ustalenia dochodu rociziny

(w przypadku ubiegania się o świadczęrrie wychowawcze na okes trwalący od l kwietnia 2016 r.

do 30 wrześniaż017 r., należry npisac rok 20l4).
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Ponadto dochodem rodziny osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze na pierwsze
dziEcko §ą przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. ż7, art 3ab,
art 30c, art. 30e i art. 30f u§tawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych, pomniejszone o koszĘ uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób
fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu
oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne - dane o tych clochodnch orgem uzlskuje samoelzielnie.

7.3. lnformacja na temat sytuacji związanych z uzyskaniem lub utratą dochodu (w7,pehić
tylko w prrypadku ubiegania się o huiadczenie wychowawcre na pient,sze dziecko)l
W roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który .iest ustaiane prawo do świadczenia
wychowawczego, lub po tym roku:
n nastąpiła utrata przezczlonka rodziny dochodu**),
n nie nastąpila utrata przezcztronka rodziny dochodu.
W roku kalendarzowym poprzedza.iącym okres, na który jest ustalane prawo do świadczenia
wychowawczego, lub po Ęm roku:
n nastąpilo uzyskanie przeztzlonka rodziny dochodu***),
l nie nastąpilo uąyskanie przez czlonka rodziny dochodu.

**) Utrata<lochotlu,zgodnie zart.lpk 19ustawyzdnia l1lutego 2016r.opomocypaństwawwychowywaniu<lzieci
(Dz. tJ. poz, 195), Qznacza utratę dochodu spowodowaną:
* uzyskaniem prawado urlopu wychowawczęgo,

- utratą prawa do zasiłku lub stypendiunr dla bezrobotnych,

- utratą zatrudn,ienia lub innej pracy zarobkowe.;,

- utrałą zasiłku przedemelytalnego lub świadczenia przedemery,talnego, nauczycielskiego świadczenia
kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,

- wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumicniu ań,
l4a ust. ld ustawy z dnia2lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarcze.,1 (Dz, U. z2015 r. poz. 584, z
póżn. zm.),

* utratą zasiłku chorobowego. świadczenia rehabilitacl,jnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługu_jących po
utracie zatrudnienia lub inne1 pracy zarobkowe;,

- utralą zasądzonych świadczeń alimerrtactjnych w związku ze śmiercią <rsoby zobowiąanej do tych świa<lczeń
lub utratą świadczeń pienięZnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w zwiąku ze
śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych,

- utratąświadczeniarodzicielskiego,
- utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
- utraĘ stypendiurn doktoranckiego określonego w ąń. 200 ust. l, ustawy z dnia ż7 lipca 2005 r. - Prarł,o o

szkolnictwie rłlższyrn (Dz. U. zż012 r. poz. 572, z pożn, zm.),
*'t*) 6rrrkonle dochotlu, zgodnie z ut. 2 pkt 20 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r o pomocy państwa w wycl,torłrywaniu,

oznaQza uzyskanie dochodu spowodowane :

* zakończenien urlopuwychowawczego,

- uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dlabezrobotnych,
- uzyskaniem zatrudnienią lrrb innej pracy zarobkowej,

- uzyskaniem zasiłku przedcmerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczcnia
kompensacyjnego, atakże emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty soclalne.1,

- rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub rłznowieniem jej w1,ft6nywania po oĘesie zawieszenia
w rozumieniu wt, 14a ust. 1d ustawy z dniaż lipca 2004 r, o swobodzie działalności gospodarcze_j.

- uzyskaniem zasiłku chorobowego. świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego. przysługrrjących po
utracię zatrudnienia lub innej pracy zarobkolve.;,

* uzyskaniem świadczęnia rodzicielskiego,
* uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
- uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust, 1 ustarły z dnia27 lipca 2005 r, - Prawo o

szkol nictwie wlższynr.
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Część lI
ośńadczenie dofvezace ustalenia nrawa do świadczenia wvchowawczego na dzieeko
Oświadczam, ze:

- powyzsze dane są prawdziwe,

- zapoznałamlzapoznałem się z warunkami uprawniającymi do świadczenia wychowawczego,
_ na dziecko/dzieci, na które ubiegam się o świadczenie wychowawcze, nie jest pobierane

w tej lub innej ins§,tucji świadczenie wychowawlzę,
_ pełnoietnię dziecko/dzięci, na które ubiegarn się o świadczenie wychowawczę, nie jesVnie są

uprawnione do świadczenia wychowawczego na własne dziecko,
_ dzięcko/dzieci, na klóre ubiegarn się o świadczęnie wychowawcze nie pozostaje/nie pozostają w

związku małzeńskim ani nie zostałoinię zostaĘ umieszczone w pieczy zastępczej, instytucji

zapewniające.j całodobowe utrzymanie, tj. domu pomocy społecznej, młodzięzowym ośrodku

wychowawczym, schronisku dla nieletnicir, zal<ładzię poprawczym, areszcie śledczyrn, zakładzię

karnym, a tal<że szkole wojskowej lub inrrej szkolę, jeżeli ins§tucje te zapewniają nieodpłatne

pełne utrzymanie,
_ członkowi rodziny nie przysługuje na dziecko świadczenię wychowawcze lub świadczenie

o charakterze podobnym do świadczęnia wychowawczego za granicą lub przepisy o koordynacji

systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu

społecznym stańowią, że przysługujące za granicą świadczenie nie wyłącza prawa do takiego

świadczęnia na podstawie ustawy,
n nie przebywam poza granicimi Rzeczypospolitej Poiskiej*) w państwie, w którym mają

zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznegon*',

n przebywam poza granicami Rzócz}pospolitej Polskiej*) * państwie, w którym mają zastosowanie

prŹep i sy- o koordynacj i systemów zabezpi eczen i a społecznego * * ),

n członęk mojej rodziny, w rozumieniu art, 2 pkt 16 r"rstawy z dnia 11 lutego ż016 r. 9 ĘomgcY
państwa * *yóho*y*iniu dzieci, nie przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej*' w

państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezPieczenia

społecznego* *).

n członek mojej rodzihy, w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 11 lutego Ż0|6 r o PomocY
państwa * *yóńo*y*uńiu dzieci, przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej*) w państwie,

w którym mają zastósowanie przepisy o koordynac.jisystemów zabezpieczenia społecznęgo*+),

*) Nie dotyczy qlazdu lub pobytu turystycznego, leczniczego lub związanego z podjęciem przez dziecko kształcęnia

poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
ł,*) 'trr.piry o koordynac"li systeniOw zabizpieczenia społecznego rrrają zastosowanię na tęrenie; Austrii, Belgii,

Clroiwacji, oanii, rińanciii, Francji, crócji, },liszpanii, l,Iolandii, Irlarrdii, Luksemburga, Nięmiec, Portugalii,

Szrvecji, Ńłoch. Wielkie.1 Brytanii, Cypru, Czech, [stonii, Lrfwy, Łotwy, Malty, Polski. Słowacji, Słorł,errii, Węgier,

Bułgari i, Rum uni i, Norwegii, I slandii. Liechtęnsteinu, Szwajcarii.

W przypadku zmian mających wplyw nB prawo do świadczenia wychowawczego,
1o s"i"ególności zaistnienia okoliczności wymienionycb w oświadczeniu, uzyskania dochodu lub
wystąpienia innych okoliczności mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego, w

tym związanych z koniecznością ponownego ustalenia prarya do tego ślriadczenia na podstawie

art. 7 ust. 1_4 ustawy z dnia l1 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, osoba

ubicgająca się jest obowiązana niezwlocznie powiaclomić o tych zmianach podmiot realizujący
świadczenie wychowawcze.
Niepoinformowanie organu wlaściwego prowadzącego postępowanie w sprawie Świadczenia

wychowawczcgo o zmiaiach, o którycń mórua powyżej, może skutkować powstaniem nienależnie
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pobranego Świadczenia wTchowawczegl, a w konsekwencji - koniecznością jego zwrotu wraz,z
odsetkami u§tawowymi za opóźnienie.
Obowiqzek inlormowanin o zńanuch w sytuacji dochotlowej rodziny, w §zczególności uzyskania
dochotlu, dutyczy wyłqcznie o§ób ubiegajqcych się/otłzymujqcyeh swiadczenie wychowlłucze
na pierwsze dziecko.

Proszę o upłatę świadczenia wychowawczęgo nanastępujący nr rachunku baŃowego

w banku
(razlra banku)

Do wniosku dołączam następujące dokumenty (oświadczenia są także dokumentami)

l)

pouczenie

Napodstawieart.4ust.2ustawyzdnialllutego2016r.opomocypaństwawwychowywaniudzieci(Dz.U.poz. 195)
Świadczenie wychowawcze przysługuje: matce. ojcu, opiekunowi {bktycznemu dzrecka {opiekun fakłyczłty &iecką to
osoba falłYcznie oPiekujqcą się hieckiem, jezeli wystąpiła : wnioslciem do sqdu opiekuńczego o prry,sposobienie cl:iecka)
albo opiekunowi prawnemu dziecka.
§wiadczenie wychowawcze przysługuje:

l) obywatelom polskim,
2) cudzoziemcom:
a) do których stosuje się przepisy o koordynacji systemórv zabezpieczenia społecznego,
b) jeżeli iłynika to z więących Rzeczpospolitą Polską drrustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu

społecznym,
c) przebyrvającym na terytorium fuecrypospolite.j Polskiej na podstawie zezwolenia na poby czasowy udzielonego w

związku z okolicmościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 20l3 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz.
l650, z póżn. zm.)" jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terfiorium Rzecąpospolitej Polskiej.

d) posiadającym kartę poby,tu z adnotacją ,,dostęp do rynku pracy", 1eżeli zantieszkują z członkarni rodzin na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiei, zwyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskalt zezwolenle na pracę na terytorium
państrva członkowskiego na okres nieprzekaczający sześciu mresięcy, obywateli panstlv trzecich pzylętych w celu
godjęcia studiów oraz obywateii pństw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy.
Swiadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia ptzez dziecko 18. roku Ącia(ut 4 ust. 3 ustawy z dnia 1l
lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychorływaniu dzieci)
Prawo do świadczenia wy*chotvawczego przysługuje osobom, o których mowa w pkt l i 2, jezeli zamieszku;ą na terytorium
Rzeczypospolite; Polskiej pzez okes, w którym mają otrzymywać świadczenie wychowawcze, chyba że przepisy o
koordynacji systemów zabezpieczeniaspołecznego lub dwustronne umo\ł} międzynarodolve o zabezpieczeniu społecznym
stanowią inaczej.

2)

3)

4)
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S wi adczen ię lvychor,vawc ze nie przysł uguj e, 3 eże l i :

1)- dziecko pozostaje w zrł,iąku nrałzęńskim (art. 8 pkt l ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w
wychowywaniu dzieci);
ż) dziecko zostało umieszczonę w instytuc_|i zapewniającej całodobowę utrzymanie, tj, domu pomocy społecznej,
schronisku dla nielętnich, młodzieżorvym ośrodku wychowawczym, zakładzie poprawczym, areszcię śledczym, zakładzię
karnym, atakże szkole wojskowej lub inne.j szkole, jeźeli insĘ,tucje te zapewniająnieodpłatnie pełne utrzymarrie, albo w
pieczy zastępcze1 @rt.8 pkt 2 ustawy z dnia l l lutego 20l6 r, o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci);
3) pełnoletnie dziecko ma ustalotre prawo do świadczenia wychorvawczego na własne dziecko (art. 8 pkt 3 ustawy).
Swiaclczenie wychowawcze nie przysługu.ie cżonkowi rodziny,.jezeli na dziecko przysługuje świadczenie wychowawcze
lub świadczenic o charakterze podobnym do świadozęnia lłychowawczę3o za granicą, chyba że przepisy o koordynacji
systenrów zabezpieczenia społeczrrego lub dr,vustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią
inacze.j (art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 1l lutego 20l ó r, o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci).

Oświadczam , że zapoznałamlzapoznałem się z poryższym pouczeniem.

Oświadczam, ze .iestem świadorny/świadoma odpowiedzialności kamej za złożęnię fałszywego
ośwradczenia.

i*i.lr."*"sc, ,i"i.'i p"api, 
"-"uy "'Ur.gi:ą;j 
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