
Nazwa organu wtaściwego prowadzącego postępowanie w
sprawie świadczeń rodzinnych:

Adres:

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNBGO
ORAZ DODATKOW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

Gzęść !

1. Dane osoby ubiegającej się o ustatenie prawa do zasiłku rodzinneg o orazdodatków do zasiłku
rodzinnego, zwanej dalej ,,osobą ubiegającą się"

-) W pzypadku gdy nie nadano numeru PESEL, należy podac numer dokumentu potwierdzającego tożsamośc.

2. Wnoszę o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego na następujące dzieci:

-) W pzypadku gdy nie nadano numeru PESE|_, należy podać numer dokumentu potwierdzającego tożsamość.

oraz dodatków eto zasiłku rodzinnego z tytułu:
(zakreślić odpowr, clni kwadrat i wpisac dane dzieci)

B urodzeni;, dziecka

lmię Nazwisko

Numer PESEL-) Data urodzenia

Stan cywilny Obywatelstwo

Miejsce zamieszkania Telefon (nieobowiązkowo)

Miejscowośc Kod pocztrv;y

Ulica Numerdorrlr,r 
l*

Lp, lmię i nazwisko Numer
PESEL-)

Rodzaj szkoły, do której
dziecko uczęszcza Siedziba szkoły Data

urodzenia Stan cywilny

1

2

3

4

5

o

7

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

(imię i nazwisko dziecka) (imię i nazwisko dziecka)
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[: opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
(należy wypełnić część Il)

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

D samotnego wychowywania dziecka (dodatek przysługuje na dwoje dzieci)' (należy wypełnic częśc IlI)

na:

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

Q wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
(dodatek przysługuje na trzecie i każde kolejne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego)

na:

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

(imię i nazwisko dziecka)

F, kształceniairehabilitacjidzieckaniepełnosprawnego

(imię i nazwisko dziecka)

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

(imię i nazwjsko dziecka)

n rozpoczęcia roku szkolnego
przezi

(imię i nazwisko dziecka)

(imię i naałisko dziecka)

(imię i nazwisko dziecka)

(imię i nazwisko dziecka)

Ę Rodjęcia pzez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
-- (na częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły)

na:

(imię i nazwisko dziecka)

na rok szkolny') ........................ /

(imię i naałisko dziecka)

na rok szkolny') ............,........... /

(imię i nazwisko dziecka)

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

(imię i nazwisko dziecka)
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f] podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
(na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości,

n", 
* *'Ur"j znajduje się siedziba szkoły)

(imię i nazwisko dziecka)

na rok szkolny-) ...,...,.........,,,.,.. / oraz rok szkolny"') .,...,.,.,.,.,.,..,.,.,. /

(imię i nazwisko dziecka)

na rok szkolny-) ..................,...,. l ........,,.

Uwaga: wypełnic oświadczenie w części Vl.

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

-) Wpisac 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 vl.

3, Dane członków rodziny (w tym dziecka do ukończenia25- 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 20'14 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla
opiekunów (Dz. U. poz. 567, z póżn, 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 pokrewieństvva PEsEL-) uząd skarbowy)

2.
(imię i nazwisko stopień pokrewieństwa PESEL-) uząd skarbowy)

(imię i nazwisko stopień pokrewieństwa pESEL-j urząd skarbowy)

(imię i nazwisko stopień pokrewieństwa PEsEL-) urząd skarbowy)

(imię i nazwisko stopień pokre,łieństwa PESEL-) urząd skarbowy)

" W przypadku gdy nie nadano numeru PESEL, należy podac numer dokumentu potwierdzającego tożsamośc.

4. Organ, do którego są opłacane składki na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w ań. 3 pkt 1 lit. a
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz, U. z 2015 r, poz. 114, z pożn, zm,),
zwanej dalej ,,ustawą": (zakreślic odpowiedni kwadrat)

Lj Zakład Ubezpieczeń Społecznych

D Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

D Wojskowe Biuro Emerytalne

D Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

! Biuro Emerlalne Służby Więziennej

n Jednostka organizacyjna wymiaru sprai,viedliwości

(nazwa i adres właścilvej jednostki)

(nazlva i adres właściwej jednostki)

5. lnne dane
5,1 Łączna kwota alimentów świadczonych na rzecz innych osób wyniosła w roku .. zł............,..gr.

5,i] W roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub po tym roku nastąriła / nie nastąpiła--) utrata dochodu'--).

5 3 W roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub po tym roku nastąriło / nie nastąpiłol uzyskanie dochodut'"").
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-

'!,, Wpisać rok, z którego dochod stanowi podstawę ustatenia dochodu rodziny.
.'. Niepotrzebne skreślic

J utrata dochodu zgodnie z art. 3 pkt 23 ustawy, oznacza utratę dochodu spowodowaną:- uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,- utratąprawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,- utratązatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,' utratązasiłku przedemerytalnego lub Świadczenia prze.demerytalnego, nauczycietskiego świadczenia kompensacyjnego, a takżeemerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjatnej,' wyrejestrowaniem pozarolniczej działalnoŚci gospodaiczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu ań. 1 4a ust. 1d ustawy zdnia 2 liPca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarcĄ @z. tJ. z 2015 r. [oz. śał, ź pozj. )mj-- utratązasiłku chorobowego, Świadczenia rehabititacyjnegÓ'tub zasiłku macierzyńsxie'go" pizysłuigiirjącv"n po utracie zatrudnienia lubinnej pracy zarobkowej,
- utratą zasądzonych Świadczeń alimentacyjnych w związku ze Śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeńPienięŻnYch wYPłacanYch w Przypadku bezŚkuteczności egzekucji alińeńów w związku ze śmierciąosoby zobowiązanej dośw i ad cze ń al i me ntacyj ny ch,
- utratąświadczenia rodzicielskiego,

...., 
, , Ytra,ta 7stlku.macierzYńskiego, o ktorym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolnikow.' UzYskanie dochodu zgodnie z ań. 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 ŚwiadcŹenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a takżeemerytury lub renty, renty rodzinnej tub renty socjatnej,- roz?oczęciem Pozarolniczej działalnoŚci gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art,14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzió działatności gospódarćze1,- uzYskaniem zasiłku chorobowego, Świadczenia rehabilitacyjnego tib zasiłku mócierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnietiialub innej pracy zarobkowej,
- uzyskaniem świadczenia rodzicieIskiego,
- uzYskaniem zasiłku macierzYńskiego, o ktorym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolnikow,

Część ll 
data, podpis osoby ubiegającej się]

OŚwiadczenie dotYczące ustatenia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki naddzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - -------'

Oświadczam, że:

zapoznalamlzapoznałem się Z Warunkami uprawniającymi do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem
w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,

(imię i nazwisko dziecka)
. dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu

oPieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego nie był pobierany / był pobierany') w okresie

z dodatku do zasiłku rodzinnego z tYtułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na to samodziecko nie korzysta drugi z rodziców ani opiekun prawny,
nie otrzymuję zasiłku macierzyńskiego,
nie otrzymuję świadczenia rodzicielskiego,
nie.podjęłam/nie podjąłem ani nie kontynuuję zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, która uniemoźliwia mi sprawowanieosobistej opieki nad dzieckiem w okresie koizystania z urlopu wycrlówawczego,
dziecko nie zostało umieszczone w placówcó zapewniającei ciłooooową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wYchowawczYm, z wYjątkiem Podmiotu wykonującego oŹiiłainosc leczniczą,lub'nie kózysta'w niej z całodobowej opiekiPrzez więcej niŻ 5 dni w tYgodniu, ani nie zaĆnoazą inne przypadki zapzestania spiawowania osobistej opieki naddzieckiem.

') Niepotrzebne skreślić.

Część lll
oświadczenie dotyczące ustalenia prawa do dodatku
samotnego Wychowywania dziecka
Oświadczam, że:

(data, podpis osoby ubiegającej sję)

do zasiłku rodzinnego z tytułu

zaPoznałamlzaPoznałem się z warunkami uprawniającymi do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samr:tilcc;owychowywania dziecka,
jestem Panną/kawalerem/ osobą pozostającą w separacji /osobą rozwiedzioną/wdowa/wdowcemt)."].
nie wychowuję wspólnie z drugim rodziceń có najmniej ieonego dzie"łu '],-'i, - 

"-'"a'
PowÓdztwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego oł orugióg o z rodziców zostało oddalonu 

-),-').

i Niepotrzebne skreśtic,
-d Dotyczy osoby ubiegającej się, samotnie wychowującej dziecko.
4p

(data, podprs osoby ubiegające] się)



Gzęść lV
Oświadczenie dotyczące ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego*)
Oświadczam, że:

- W kolejnym roku szkolnym ",ii.iil,""-,i.,x;;;;i;;/;;;li
będzie/będą uczyć się w szkole lub w szkole wyższej,

w pzypadku rezygnacji z kontynuacji nauki zobowiązuję się niezwłocznie poinformowac o tym fakcie podmiot 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.

Gzęść V
Oświadczenie d_otyczące ustalenia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia
roku szkotnego") 

- -

Oświadczam, że:

w kolejnym roku szkolnym ,ii,ii]""łr,r,;;;;il;/il;l)

będzie/będą uczyc się w szkole,
w przypadku rezygnacji z kontynuacji nauki zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o tym podmiot realizujący
świadczenia rodzinne.

') wypełnic wyłącznie w przypactku ubiegania się o dodate) na kolejny rok szkolny. 
(data' podpis osoby ubiegającej się)

Część Vl
Oświadczenie dotyczące ustalenia prawa do dodatku do zaslłku rodzinnego z tytułu podjęcia
przezdziecko nau-ki wszkote poza miejscem zamieszkania]
Oświadczam, że:

będzie/będą uczyc się w szkole poza miejsce, ,"ri"#5;r1''* 
dziecka/dzieci)

- w pzypadku rezygnacji z kontynuacji nauki poza miejscem zamieszkania zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o
tym podm iot real izujący świadczen ia rodzinne.

) Wypełnić wyłącznie w przypadku ubiegania się o dodatek na kolejny rok szkolny.

Część Vll

(data, podpis osoby ubiegającei się)

1) Oświadczenie dotyczące ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego na dziecko
Oświadczam, źe:
- powyzsze dane są prawdziwe,
- zapoznałamlzapoznałem się z warunkami uprawniającymi do zasiłku rodzinnego,
- na dziecko/dzieci, na które ubiegam się o zasiłek rodzinny, nie jest pobierany w innej instytucji zasiłek rodzinny ani

walutowy dodatek rodzinny,
- dziecko/dzieci, na które ubiegam się o zasiłek rodzinny, nie jesUnie są uprawnione do zasiłku rodzinnego na własne

dziecko, nie pozostajeinie pozostają w związku małżeńskim ani nie zostało/nie zostały umieszczone w pieczy zastępczej,
instytucji zapewniającej całodobowe utzymanie, tj. domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo-wychowawczej,
młodzieżowym ośrodku tłĄlchowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie
karnym, zakładzie opiekuńczo-|eczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, a także szkole wojskowej lub innej
szkole, jezeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utzymanie,

- członkowi rodziny nie przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą lub przepisy o koordynacji systemów
zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy ozabezpieczeniu społecznym stanowią, że przysługujący za granicą
zasiłek rodzinny nie wyłącza prawa do takiego świadczenia na podstawie ustawy,

- pzebywam/nie przebywam*) poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej**) w państwie, w którym mają zastosowanie
pzepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego***),

- członek mojej rodziny, w rozumieniu ań. 3 pkt 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
przebywa/nie pzebywa*) poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej**) w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o
koo rdyn acj i syste m ów zab ezpie czeni a społeczn eg o***).

-) Niepotzebneskreślić.--) Nie dotyczy wyjazdu lub pobytu turystycznego, leczniczego lub związanego z podjęciem pzez dziecko kształcenia poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej.

---) Pzepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego majązastosowanid na terenie: Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Grecji,
Hiszpanii, Holandii, lrlandii, Luksemburga, Niemiec, Pońugalii, Szwecji, Wloch, Wielkiej Brytanii, Cypru, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Malty,
Polski, Słowacji, Słowenii, Węgier, Bułgarii, Rumunii, Norwegii, lslandii, Liechtensteinu, Szwajcarii oraz od 1 lipca 2013 r. Chorwacji.
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W PrzYPadku zmian mających wpłyti/ na prawo do świadczeń rodzinnych, w szczególności zaistnienia okoliczności
wYmienionych powyżej, uzyskania dochodu lub wystąpienia innych okoliczności mających wpływ na prawo do
Świadczeń rodzinnych,_w tym związanych z koniecznością ponownego ustatenia prawa ao iyón świadczeń na
Podstawie ań. 5 ust. 3-3c ustawy, osoba ubiegająca się jest obowiązana niezwłocznie powiadomić o tych zmianach
podmiot realizujący świadczenia rodzinne.
NiePoinformowanie organu właŚciwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych o zmianach,o których mowa powyzej, może skutkować powstaniem nienależnie pobranych świadcziń rodzinnych,
a w konsekwencji - koniecznością ich zwrotu wfaz z odsetkami ustawowymi za opóźnieńie.

(data, podpis osoby ubiegającej się)

2) Oświadczenie dotyczące ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego dla osoby uczącej się
Oświadczam, że:
- powyższe dane są prawdziwe,
- zapoznalamlzapoznałem się z warunkami uprawniającymi do zasiłku rodzinnego,
- nie pobieram zasiłku rodzinnego w innej ins$tucji ani walutowego dodatku rodzinnego,
- nie jestem uprawniona/uprawniony do zasiłku rodzinnego na własne dziecko, nie pozostaję w związku mażeńskim ani nie

zostałam/nie zostałem umieszczona/umieszczony w instytucji zapewniającej całodobowe utzymanie, tj. domu pomocy
społecznej, placówce opiekuńczo-wychowawczej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronist<u ola nieletnich,
zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, zakładzie opiekuńczo-|eczniczym,zakładzie pielęgnacyjno-
opiekuńczym , a także szkole wojskowej lub innej szkole, jezeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utzyńaniÓ,- nie jestem uprawniona/uprawniony do zasiłku rodzinnego za granicą lub pzepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia
sPołecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią, że pzysługuj ące za granicą zasiłek rodzinny
nie wyłącza prawa do takiego świadczenia na podstawie ustawy.

- Pzebywam/nie przebywam*) poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej**) w państwie, w którym mają zastosowanie
p zepi sy o koordynacj i syste mów zabezpieczenia społeczn ego***),

- członek mojej rodziny, w rozumieniu ań. 3 pkt 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
Pzebywa/nie przebywa*) poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej**) w państwie, w którym mają zastosowanie pzepiŚy o
koordyn acj i system ów zab ezpieczeni a społecznego***).

-) Niepotrzebneskreślic.*) Nie dotyczy wyjazdu lub pobytu turystycznego, leczniczego lub związanego z podjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej.

---) Paepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego mają zastosowanie na terenie: Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Grecji,
Hiszpanii, Holandii, lrlandii, Luksemburga, Niemiec, Pońugalii, Szwecji, Włoch, Wielkiej Brytanii, Cypru, Czech, Estonii, L|tWy, rotwy, lrlarty,
Polski, Słowacji, Słowenii, Węgier, Bułgarii, Rumunii, Norwegii, lslandii, Liechtensteinu, Szwajcarii orazod 1 lipca 2013 r, ChorvjJcji.

W PrzyPadku zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych, w szczególności zaistnienia okoliczności
wYmienionych powyżej, uzyskania dochodu lub wystąpienia innych okoliczności mających wpływ na prawo do
Świadczeń rodzinnych, w tym związanych z koniecznością ponownego ustalenia priwi ao iyón świadczeń na
Podstawie ań. 5 ust. 3-3c ustawy, osoba ubiegająca się jest obowiązana niezwłocznie powiadomić o tych zmianach
podmiot realizujący świadczenia rodzinne.
NiePoinformowanie organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych o zmianach,o których mowa powlrzej, może skutkować powstaniem nienależnie pobranych świadczLń rodzinnych,
a w konsekwencji - koniecznością ich zwrotu wrazz odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

(data, podpis osoby ubiegającej się)

Do wniosku dołączam następujące dokumenty:

1).,..

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

(podpis osoby ubiegającej się składającej oświadczenie)

2)

3)

6tg

(mieJscowość, data)

Zlec.4704V,,l
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1)
2)
3)

pouczenie
Na podstawie ań.4 ust,2 ustawy zdnia28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. lJ.z2015r.poz. 114,zpożn.zm.), zwanej dalej ,,ustawą", zasiłek rodzinny przysługuje:

rodzicom, jednemu z rodzicow albo opiekunowi prawnemu dziecka;
opiekunowi faktycznemu dziecka;
osobie uczącej się, tj. osobie pełnoletniej uczącej się, niepozostającej na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lubw związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa'do alimóntów z icn iirony.

Zasiłek rodzi nny przysługuje:
1) obywatelom polskim,
2) cudzoziemcom:

a) do których stosuje się przepisy o koordynacji systemow zabezpieczenia społecznego,b) jezeli wYnika to zwiążącYch Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,c) PrzebYwającYm na terytorium Rzeczypospolitej Poiskiej na podstawió zezwolenia na pouvt stały, zezwolenia na pobytrezYdenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwojlenia na pobyt czasowy udzielonego w związku zokolicznoŚciami, o których mowa W ań, 127 lub ań. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12grudnia 2013 r. o cudzoziemcach(Dz, U, Poz. 1650, z PÓżn. zm,), lub w związku z uzyskaniem w Rzeózypospolite] eolsxiej statusu uchodzcy lubochronY uzuPełniającej, jeŻeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium ńzeczypospolitej polskiej,
d) PosiadającYm kańę PobYtu z adnotacją.,,dostęp do rynku pracy", z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzyuzYskali zezwolenia na Pracę na terytorium państwa członkowŚkiego ńa okres nieprzekraczający sześciu miesięc;y,

obYwateli Państw trzecich Przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich,-itórzy mają prawo dowykonywania pracy na podstawie wizy
- jeŻeli zamieszkują na terytorium RzeczYPospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne,chYba Że PrzePisY o koordYnacji systemów_ zabezpieĆzenia społecznego lób dwusironne umowy międzynarodowe ozabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej (ań. 1 ust. 2 i 3 ustawy).
Zasiłek rodzinny pzysługuje do ukończenia przez dziecko:
1) 18 roku życia lub

?) nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku zycia, albo3) 24 roku ŻYcia, jeŻeli kontYnuuje naukę w szkole lub szkole wyźszej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym a|boznacznym stopniu niepełnosprawności (ań, 6 ust. 1 ustawy).
Zasiłek rodzinnY PrzYsługuje osobie uczącej się, tj. osobie peinoletniej uczącej się, niepozostającej na utrzymaniu rodziców
w związku z ich Śmiercią lub w związku z ustalenie.m wyrokiem sądowy-m lub-ugooą sąoową prawa do alimentów z ich strony,
.|eŻeli uczY się w szkote lub w szko|e wyższej, jednak niedłużej niż do ui<ończunń zą',oxu zyĆi'a 1art,6 ust. 1a ustawy)_Przez szkolę naLeŻY rozumiec szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę .ponadpodstawońą i ponadgimnazjalną oraz szkołę
ańYstYczną, w ktÓrej realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także specjalny ośrodei szkolńo_wychowawczy,
sPecjalnY oŚrodek wYchowawczY dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania 

"peÓlulr.,"; 
organizacji nauki, metod pracyi wYchowania oraz oŚrodek umożliwiający dzieciom i młodzieŹy upośledzony, u*y"io*o w stopniu głębokim realizację

obowiązku szkolnego i obowiązku nauki (bez znaczenia pozostaje'nazwa ośrodńa, w którym dzieci realizują o'bowiązekszkolny
iobowiązek nauki).
Przez szkołę .V{YŻsząnaleŻY rozumiec uczelnię, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym oraz kolegium pracowników
służb społecznych.
Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

1) dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim (ań. 7 pkt 1 ustawy);2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, tj. domu pomocy społecznej,
Placowce oPiekuńczo- wychowawczdj, schronisku dla nieletnich, młodzieżowym ośrodku wychowawczym,'zakładzie
PoPraWCZYm, areszcie ŚledczYm, zakładzie karnym, zakladzie opiekuńczo-|eczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-
oPiekuńczYm, a także szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie peine uiizymanie,
albo w pieczy zastępczej (ań. 7 pkt2 ustawy);

3) osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzynlanie (ań. 7 pkt 3 ustawy),4) Pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona db Żasiłku rodzinneg'o na własne dziecko (ań'.'7 pkt 4
ustawy).

Zasiłek rodzinnY nie PrzYsługuje osobie samotnie wychowującej dziecko, jeżeli nie zostały zasądzone alimenty na rzecz
dziecka od drugiego z rodzicow dziecka, chyba że (ań, 7 pkt 5 uŚtawy):1) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje;
2) ojciec dziecka jest nieznany;
3) PowÓdztwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;4) sąd zobowiązał jednego zrodzicow do ponoszenia całkowityclikosztów utrzymania dziecka inie zobowiązał drugiego

z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.
Zasiłek rodzinnY nie PrzYsługuje członkowi rodziny, jezeli na dzieiko przysługuje zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy
o koordYnacji sYstemÓw zabezPieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu spóecznyń sianowią inaczej(ań.7pkt6ustawy).
W PrzYPadku zbiegu Prawa do zasiłku rodzinnego z prawem do walutowego dodatku rodzinnego przysługującego pracownikom
Polskich Placówek dYPlomatycznych i urzędórł"konsularnych przysługuje prawo do jednego wybranego świadczenia (arl. 27
ust. 3 ustawy).

W PrzYPadku gdY dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie lub dochod osoby uczącej się przekracza kwotę
uPrawniającą daną rodzinę lub osobę uczącą się do zasiłku rodzinnego pomnozoną przezliczbę-czionków danej rodziny ókwotę nie wYŻszą niŻ łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dJodatkami przysługujących danej rodzinie w okresiezasiłkowYm, na który jest ustalane prawo do tych świadczeń, zasiłek rocizirlny wraz z Óooatt<ami przysługują w wysokości
rÓŻnicY międzY lączną kwotą zasiłkow rodzinnych wraz z doclatkami, a kwotą, o którą został przekroczony dochod rodziny.Łącznąkwotę zasiłków rodzinnYch wrazzdodatkami, o której mowa w zdaniu poprzednim, stanowi .u.u pr.y.ługujących danejrodzinie w danym okresie zasiłkowym:
'l ) zasiłkÓw rodzinnYch Podzielonych przezliczbę miesięcy, na które dane.j rodzinie jest ustalane prawo do ty"h .u"iłkó*, 
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2) dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu: opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego
wychowywania dziecka, wychourylwania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka - podzielonych
przezliczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest ustalane prawo do tych dodatków;

3) dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu: urodzenia dziecka, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przezdziecko nauki w
szkole poza miejscem zamieszkania - podzielonych przez 12.

W przypadku gdy wysokośc zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługująca danej rodzinie, ustalona zgodnie z
powyższym mechanizmem, jest niższa niż 20,00 zł, świadczenia te nie przysługują (ań. 5 ust, 3-3d ustawy).

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie pózniej niż od 10
tygodnia ciąży do porodu (ań. 9 ust. 6 ustawy).

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (ań, 10 ust. 1 ustawy) przysługuje
matce lub ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu albo opiekunowi prawnemu, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną
opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego nie dłużej jednak niż przez okres:

1) 24 miesięcy kalendazowych;
2) 36miesięcykalendarzowych,jeźeli sprawujeopiekęnadwięcej niżjednymdzieckiemurodzonympodczasjednegoporodu;
3) 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckieln legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności

albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego nie pzysługuje, jeżeli:
1) osoba ubiegająca się bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w stosunku pracy

przez okres krótszy niż 6 miesięcy;
2) osoba ubiegająca się podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie

osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
3) dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-

wychowawczym, z wylątkiem podmiotu wykonującego działalnośc leczniczą i korzysta w niej z całodobowej opieki przez
więcej niź 5 dni w tygodniu orazw innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem;

4) osoba ubiegająca się w okresie urlopu wychowawczego korzysta zzasiłku macierzyńskiego;
5) osoba ubiegająca się korzysta ze świadczenia rodzicielskiego (ań. 10 ust,5 ustawy).

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka (art, 11a ust. ,1 ustawy) przysługuje samotnie wychowującym dziecko
matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostały zasądzone alimenty na
rzeczdziecka od drugiego zrodziców dziecka, ponieważ:
1) drugi z rodzicow dziecka nie żyje,
2) ojciec dziecka jest nieznany;
3) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugieg o z rodzicow zostało oddalone.
Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje równiez osobie uczącej się, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej
się nie zyją (ań. 1 1a ust. 2 ustawy).

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu
dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka na trzecie i na następne dziecko lv rodzinie uprarvnione do zasiłku rodzinnego
(ań. 12a ustawy).

Dodatek z tytułu kształcenia irehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (ań. 13 ustawy) przysługuje matce lub ojcu,
opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a takze osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych
wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:
1) do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności;
2) powyżej 16 roku życia do ukończenia 24rokużycia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym

stopniu niepełnosprawności.
Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługule razw roku matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu cJzit;ckll a!łlo
opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęcierrl w
szkole nowego roku szkolnego. Dodatek pzysługuje również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przetlszkoltlil.
Wniosek o wypłatę dodatku składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny a|bo roczne
przygotowanie przedszkolne. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bezrozpoznania (ań, 14 ustawy).

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (ań. 15 ustawy) przysługuje matcel
lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się;
1) w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej iub szkołv

ańystycznej, w któĘ realizowany jest obowiązek szkolny iobowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjunr
w PrzyPadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniLl
niepełnosprawności, aIbo

2) w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscovlości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypaclku
dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a takze szkoły ańystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obo,,.,iązek
nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.

Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki (od września cjo czerl,,.rc1,1 następnego roku
kalendarzowego).

W przypadku zbiegu uprawnień do następujących świadcr+;ń:
1) świadczeniarodzicielskiegolub
2) świadczenia pielęgnacyjrlego, lub
3) specjalncgo zasiłku opiekuńczego, lub
4) dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckit,lm w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, lub
5) zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z. r]ritl 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla

opiekunorł,
- przysługuje jedno z tych świadczeń wybrane przez osl)l]ę uprawnioną (arL 27 ust. 5 ustawy).
W przypadku:
1) wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny,
B,c



2) uzyskania dochodu (ań, 3 pkt 24 ustawy) związanego z:
a) zakończeniem urlopuwychowawczego,
b) uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
c) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
d) uzYskaniem zasiłku Pzedemerytalnego lub świadczenia pzedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia

kompensacyjnego, a takze emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, 
-

e) rozPoczęciem Pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowienlem je1 w}ronywania po okresie zawieszenia w
rozumieniu art. 14a ust.. 1d ustawy z dnia 2lipca 2004 r. o swobodzie działainóści gospodarczej,,f) uzYskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku ńaciezyńskiógo, przysługujących po
utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

s) uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
h) uzyskaniem zasiłku maciezyńskiego, o którym mowa w pzepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
wYjazdu osobY uPrawnionej.lub członka rodziny tej osoby poza granicę Rzeczypospolitej Folskiej, z wyjątkiem wyjazdu lub
Poblu turystYcznego, leczniczego lub związanego z podjęciem przez dziecko kształcenii poza gianicómi Rzeczyiospolite;
Polskiej,
wYstąPienia innYch niż wymienione w pkt 1 i 2 zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych, w szczególności
antiązanych z koniecznoŚcią ponownego ustalenia.prawa do tych świadczeń na podstawie ań, 5 ust. 3-3c ustawy
- osoba jest obowiązana,do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia rodzinne (ar1.25

ust. 1 ustawY). NiePoinformowanie organu właściwego prowadzącego postępowańió wsprawie świadczeń rodzinnych o
zmianach, o których mowa Powyżej, może skutkowac powstaniem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, a w
konsekwencji - koniecznością ich zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

3)

4)

Oświadczam, że zapoznalam/zapoznałem się z powyższym pouczeniem.

(miejscowość, data i podpis o5oby składającej oświadczenie)

b] slrRpc rel.łax 24- 275-64-65; 24- 275,79-01| ww.alfadnrk,pl zlec, 4704W
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