ZalCj-czniki do rozporzCj-dzenia
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej
z dnia .......... 2016 r. (poz ............ )
Zal~cznik

nr 1

WZOR

Nazwa organu wlasciwego prowadzCj-cego
post((powanie
w sprawie swiadczenia wychowawczego:
Adres:

WNIOSEK 0 USTALENIE PRAW A DO SWIADCZENIA WYCHOW AWCZEGO

CZ((SC I
1. Dane osoby

dalej

ubiegaj~cej

,osob~ ubiegaj~c~

si(( o ustalenie prawa do swiadczenia wychowawczego, zwanej

si(("

I mitt

Nazwisko

Numer PESEL "J

Data urodzenia

Stan cywilny

Obywatelstwo
Telefon (nieobowil!zkowo)

Miejsce zamieszkania
Miejscowosc
Ulica

")

Kod pocztowy
Numer
domu

Numer mieszkania
,,

W przypadku gdy me nadano numeru PESEL, nalezy podac numer dokumentu potwierdzaJ<!cego tozsamosc.

2.

Wnoszcr o ustalenie prawa do swiadczenia wychowawczego na

Lp.

Nurner PESEL •J

lrni<;: i nazwisko

nastcrpuj~ce

Data urodzenia

dzieci:

Stan cywilny

1

2
3
4
5

6
7
')w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL, nalezy podac numer dokumentu potwierdzaj~cego tozsamosc.

Cz<;:sc II

1) Oswiadczenie

dotycz~ce

ustalenia prawa do swiadczenia wychowawczego na dziecko

Oswiadczarn, ze:
- powyzsze dane S(! prawdziwe,
zapoznalarn/zapozna!ern si<;: z warunkarni uprawniaj(!cyrni do swiadczenia wychowawczego,
- dziecko/dzieci, na kt6re ubiegarn si<;: o swiadczenie wychowawcze, nie jest/nie
do swiadczenia wychowawczego na wlasne dziecko, nie pozostaje/nie

s~

pozostaj~

uprawnione
w

zwi~zku

rnal:Zenskirn ani nie zostalo/nie zostaly urnieszczone w pieczy zast<;:pczej, instytucji
zapewniaj~cej

calodobowe utrzyrnanie, tj. dornu pornocy spolecznej, plac6wce opiekunczo-

wychowawczej,

rnlodziezowyrn

osrodku

wychowawczyrn,

schronisku

dla

nieletnich,

zakladzie poprawczym, areszcie sledczyrn, zakladzie karnyrn, zakladzie opiekunczoleczniczyrn, zakladzie pielygnacyjno-opiekunczyrn, a takze szkole wojskowej lub innej szkole,
jezeli instytucje te

zapewniaj~

nieodplatne pelne utrzymanie,

- czlonkowi rodziny nie przysluguje na dziecko swiadczenie wychowawcze lub swiadczenie
0

o

charakterze podobnyrn do swiadczenia wychowawczego za
koordynacji

systern6w

o zabezpieczeniu spolecznyrn

zabezpieczenia
stanowi~,

ze

spolecznego

przysluguj~ce

lub

granic~

lub przepisy

dwustronne

za graniq swiadczenie nie

urnowy
wyl~cza

prawa do takiego swiadczenia na podstawie ustawy,
przebywam/nie przebywam *l poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej**l w panstwie,
w

kt6rym

spolecznego

maJq
***)

zastosowanie

przep1sy

o

koordynacji

system6w

zabezpieczenia

,

czlonek mojej rodziny, w rozum~emu art. 2 pkt 16 ustawy z dnia

o pomocy panstwa

w wychowaniu dzieci, przebywalnie przebywa*l poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej**l
w panstwie, w kt6rym maj(! zastosowanie przepisy o koordynacji system6w zabezpieczenia
spolecznego
')

***)

.

")

Niepotrzebne skreslic.
Nie dotyczy wyjazdu lub pobytu turystycznego, leczniczego lub zwi()zanego z podjt,:ciem przez dziecko

***)

Przepisy o koordynacji system6w zabezpieczenia spolecznego maj() zastosowanie na terenie: Austrii, Belgii,

ksztalcenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburga, Niemiec, Portugalii, Szwecji,
Wloch, Wielkiej Brytanii, Cypru, Czech, Estonii, Litwy, Lotwy, Malty, Polski, Slowacji, Slowenii, Wt,:gier,
Bulgarii, Rumunii. Norwegii, Islandii, Liechtensteinu, Szwajcarii oraz od llipca 2013 r. Chorwacji.

W przypadku zmian maj~cych wplyw na prawo do swiadczenia wychowawczego,
w szczeg6lnosci zaistnienia okolicznosci wymienionych powy:iej, uzyskania dochodu lub

wyst~pienia

innych

okolicznosci

maj~cych

wplyw

na

prawo

do

swiadczenia

wychowawczego, w tym zwi~zanych z koniecznosci~ ponownego ustalenia prawa do tych
swiadczen na podstawie art. 13 ust. 11 ustawy, osoba ubiegaj~ca sitt jest obowi~zana
niezwlocznie powiadomic o tych zmianach podmiot realizuj~cy swiadczenie wychowawcze.
Niepoinformowanie organu wlasciwego prowadz~cego postt(powanie w sprawie swiadczen
rodzinnych o zmianach, o kt6rych mowa powy:iej, mo:ie skutkowac powstaniem nienale:inie
pobranego swiadczenia wychowawczego, a w konsekwencji - koniecznosci~ jego zwrotu
wraz z odsetkami ustawowymi za op6znienie.

·····························································
(data, podpis osoby ubiegaj()cej sit,:)

