Nazwa organu właściwegoprowadzącego postępowanie
w sprawie świadczenia wychowawczego 1)

Adres

1)

1)

Przez organ własciwy rozumie się wójta, burmistrza lub prezydenta miasta
właściwegoze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek

WNIOSEK O USTALEN|E PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

Wniosek dotyczy okresu na jaki ustala się prawo do świadczenia wychowawczego: 2O....../

2O..,..,.

(Począwszy od okresu rozpoczynającego się 1 czerwca 2021 r., okres na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego
trwa od 1 czerwca do 31 maja następnego roku kalendarzowego.)

czĘŚĆ

l

1, Dane osoby składaiącei wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, zwanej dalej ,,wnioskodawcą"
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potwierdzającego tożsa mość
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Kod pocztowy

Data urodzenia
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Adres poczty elektronicznej

i_ll

- e-mail

3)

1) Wypełnij tylko w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL.
2) Wpisz odpowiednio: panna, kawale1 zamężna, żonaty, rozwiedziona, rozwiedziony, w separacji (tylko orzeczonej prawomocnym
wyrokiem sądu), wdowa, wdowiec.
3) podanie adresu e-mail ułatwi kontakt w sprawie wniosku - jest obowiązkowe jedynie przy składaniu wniosku drogą elektroniczną.
4) podanie numeru telefonu ułatwi kontakt w sprawie wniosku, ale nie jest obowiązkowe.

2. Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na dziecko/dzieci w wieku poniżej 18. roku życia.
Składam wniosek o świadczenie wychowawcze na następujące dziecko/dzieci zamieszkujące ze mną oraz pozostające
na moim utrzymaniu;
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1) Wypełnij tylko w przypadku, gdy nie nadano numeru

PESEL.

2) Wpisz odpowiednio: panna, kawale1 zamężna, źonaty, rozwiedziona, rozwiedziony, w separacji (tylko orzeczonej prawomocnym
wyrokiem sądu), wdowa, Wdowiec,
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2) Wpisz odpowiednio: panna, kawaler, zamężna, żonaty, rozwiedziona; rozwiedziony, w separacji (tylko orzeczonej prawomocnym
wyrokiem sądu), Wdowa, Wdowiec.
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. Pouczenie

PoUczENlE l ośWlADczENlA

z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci świadczeniewychowawcze
przysługuje:
1) matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca, albo
2) oPiekunowi faktycznemu dziecka (tj, osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego
o PrzysPosobienie dziecka), jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego, ilbo '
3) opiekunowi prawnemu dziecka, albo
4) dyrektorowi domu pomocy społecznej.

1. Na Podstawie art. 4 ust. 2 ustawy

W Przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców
Żyjących w separacji lub zyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych

rozwiedzionych,

i powtarząących się okresach, kwotę świadczenia
wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia

wYchowawczego ustala się kazdemu z rodziców w
wYchowawczego (ań. 5 ust. 2a ustawy). W takim wypadku, do wniosku należy dołączyć orzeczenie sądu potwierdzające sprawowanie
opieki naprzemiennej przez rodziców nad dzieckiem/dziećmi.
W PrzYPadku dziecka umieszczonego w domu pomocy społecznej świadczenie wychowawcze przysługuje dyrektorowi domu pomocy
społecznej, chyba że inne osoby, o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy, uczestniczą w opiece nad dzieckiem i spełniają warunii
uprawniające do otrzymania świadczenia wychowawczego (art. 5a ustawy).

2. Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje:
1) obywatelom polskim;
2) cudzoziemcom:
a) do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
b) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym,
c)

przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku
z okolicznoŚciami, o których mowa w ań. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, jeżeli zamieszkują z dziećmi

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
d) Posiadającym kańę pobytu z adnotacją,,dostęp do rynku pracy", jeżeli zamieszkują zdziećmi na terytorium Rzeczypospolitej polskiej,

z

wYłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkówskiego na okres
nieprzekraczający szeŚciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów lub pracy sezonowej ońz obywateli
państw tzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy,
e) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
- na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa W ań.139a ust. 1 lub ań. 139o ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r.
o cudzoziemcach, lub
- w związku z korzystaniem z mobilności kótkoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego
staŻ w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa na Warunkach określonych w ań. 139n ust. 1 ustawy z dnia 12 grudńia ŻÓlrr.
o cudzoziemcach
- w związku z kozystaniem z mobilności kótkoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego
staŻ w ramach paeniesienia Wewnątrz przedsiębiorstwa na warunkach określonych w ań. 139n ust, 1 ustawy z dnia 12 grud-nia ŻÓ1
o cudzoziemcach
'r,
- jezeli zamieszkują.z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt
ipracę na okres nieprzek'aczający dziewięciu.miesięcy, chyba źe przepisy o koordynacji systemów zabeŻpieczenia społecznego
lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
f) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
- na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa W ań.151 lub ań. 151b ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
- na POdstawie wizy krajowej w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych,
- w związku z korzystaniem z mobilnościkrótkoterminowej naukowca na warunkach określonychw ań, 156b ust. ,1 ustawy z dnia
12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
, z wYłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres nieprzekraczający
szeŚciu miesięcy, chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustrónne umowy mięozynarodówó
o zabezpieczen iu społecznym sta nowią inaczej.
Prawo do Świadczenia wychowawczego przysługuje ww. osobom, jezeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres,
w jakim mają otrzymywać. świade,zenie wychowawcze, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia - społecznego
lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
3. Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przezdziecko 18. roku życia (ań.4 ust. 3 ustawy).
4. Świadczenia wychowawcze przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko (ań, 5 ust. 1 ustawy).
5, Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeźeli:
1) dziecko pozostaje w związku małżeńskim (ań. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy);
2) dziecko zostało um|eszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, tj. schronisku dla nieletnich, młodziezowym ośrodku
wychowawczym, zakladzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, a także szkole wojskowej lub inne; sŻkole, ;eżeli
instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie, albo w pieczy zastępczej (art. 8 ust. 1 pit z ustówy);
3) pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko (ań. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy);
4) członkowi rodziny, przysługuje za granicą świadczenie wychowawcze lub świadczenie o charakterze podobnym do świadczenia
wYchowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe
o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej (ań. 8 ust. 1 pkt 4 ustawy);
6. PrzYznanie Świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania decyzji. lnformacja o przyznaniu świadczenia wychowawczego zostanie
ptzekazana na wskazany w niniejszym wniosku adres poczty elektronicznej - o ile został wskazany. Jeźeli adres poczty elektronicznej
nie został wskazany, informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego moźesz odebrać osobiście W organie rozpatrującym wniosek.
Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie wstrzymuje wypłaty świadczenia.

2. Oświadczenie dotyczące ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na dziecko

Oświadczam, że:

-

-

-

powyższe dane są prawdziwe,
zapoznałaml zapoznałem się z warunkami uprawniającymi do świadczenia wychowawczego,
na dziecko/dzieci, na które ubiegam się o świadczenie wychowawcze, nie jest pobierane w tej lub innej instytucji świadczenie
wychowawcze
pełnoletnie dziecko/dzieci, na które ubiegam się o świadczenie wychowawcze, nie jesVnie są uprawnione do świadczenia
wychowawczego na własne dziecko,
dzieckoldzieci, na które ubiegam się o świadczenie wychowawcze nie pozostaje/nie pozostają w związku małżeńskim ani nie
zostało/nie zostały umieszczone w pieczy zastępczej, instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, tj. młodzieżowym ośrodku
wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, a także szkoló wojskowej
lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie,
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-

członkowi rodziny nie przysługuje na dziecko świadczenie wychowawcze lub świadczenie o charakterze podobnym do świadczenia
wychowawczego za granicą lub przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe
o zabezpieczeniu społecznym stanowią, że przysługujące za granicą świadczenienie wyłącza prawa do takiego świadczeniana
podstawie ustawy,

f

*1 nie przebywam ani członek mojej rodziny, w tym współmałżonek lub drugi rodzic dziecka tdzieci, nie przebywa poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej
zab ezpieczeni a

s

połeczne go.

2)

'' w

o koordynacji

państwie, w którym mają zastosowanie przepisy

systemów

J-1|*, przebywam**) lub członek moiej rodziny, w tym współmałżonek lub drugi rodzic dzieckaldzieci, przebywa**) poza
' granicami Rzeczypospolitej Polskiej 1) w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów
zab

ezpieczenia s połeczn e g o. 2)

*) właściwelaznaczyć znakiem
"X"
**)
w przypadku zaznaczenia Wypełnij sekcję: DANE

czŁoNKÓW TWoJEJ RoDzlNY PRZEBYWAJĄCYCH ZA GRANlcĄ
z podjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami

1) Nie dotyczy Wyjazdu lub pobytu turystycznego, leczniczego lub związanego

Rzeczypospolitej Polskiej.
2) Przepisy o koordynacji systemów Żabezpieczenia społecznego mają zastosowanie na terenie: Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Cypru,
Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, lrlandii, lslandii, Liechtensteinu, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Malty,
Niemiec, Norwegii, Pońugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Węgier, Włoch, Wielkiej Brytanii (").
(*)

-

nie dotyczy wyjazdu po 31 gfudnia 2020 r

DANE CZŁONKÓW TWOJEJ RODZINY PRZEBYWAJĄCYCH ZA GRAN|CĄ

Podaj: imię, nazwisko, numer PESEL, kraj przebywania członkalczłonków rodziny za granicą, w tym współmałżonka lub drugiego rodzica
dzieckaldzieci wraz z adresem zamieszkania poza granicami RŁ okres pobytu, nazwę i adres pracodawcy lub miejsce prowadzenia
działalnościgospodarczej poza granicami RP:

W przypadku zmian mających wpływ na plawo do świadczenia wychowawczego, osoba ubiegaiąca się iest obowiązana
niezwłocznie powiadomió o tych zmianach gminny organ właściwyrealizuiący świadczenie wychowawcze,
Niepoinformowanie gminnego organu właściwegoprowadzącego postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego

o zmianach o których mowa powyżei, może skutkowaó powstaniem nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego,
a w konsekwencji - koniecznościąiego zwrotu wraz 2 odsetkami u§tawowymi za opóźnienie.
Do wniosku dołączam następujące dokumenty;
1)

l)

3)

4\

5)

Oświadczam, że jestem świadomy/świadomaodpowiedzialności karnej za złażenie fałszywego oświadczenia.
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(podpis wnioskodawcy)
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ośWlADczENlE DoTYczĄcE FoRMY WYPŁACAN|A śWlADczEŃ

Należy zaznaczyć tvlko jedną formę pnekazywania świadczeń !!!

(niezależnie od rodzaju, świadczenia mogą być przekazwane za pomocą tylko jednej formy płatności)

!

lroszę o przekazywanie przyznanego świadczenia na rachunek bankowy:
(nazwa banku, oddział)

(numer rachunku - 26 cyfr)

l1l

,

i]]]]i

Oświadczam, że jestem właścicielem/ współwłaścicielem/ osobą upowaznioną*) do w/w konta bankowego

!
*l

OOUlorę w punkcie kasowym / placówce banku;
1nazwa i aOres punXru kasowego

l placOwri nanru1

niepotrzebne skreślić

_4_

(data

podpis osoby ubiegającej się)

