
WNIOSEK
0  USTALENIE   PRAWA   D0  ZASIŁKU   RODZINNEG0

0RAZ  DODATKóW  DO  ZASIŁKU   RODZINNEG0

1. ZapoznaJ slę z warunkaml przysługwanla zaslłku rodzlnnego oraz dodatków do zaslłku  rodzlnnego umleszczonyml w pouczenlu w CZĘś
wnlosku.
2. Wypełiila| WIELKIMI LITERAMl.

3. Pola "Serla 1 nLimer dokumentu potwiordzającego tożsamość" dotyczą tylko tych osób, którym nle nadano niimeru PESEL.

4. PoiawyboruzaznaczaJ E  lub  E.

Wniosek dotyczy okresu zasilko`A/ego (1):                20                           /   20

(1)  Okres zasiłkowy trwa od  1  listopada do 31  października  następnego roku kalendarzowego.

01. Gmina / Dzielnica

ffipo-affi
04.  Ulica

05.  Numer domu

03.  Miejscowość

06.  Numer lokalił

(1) Przez organ whaściwy rozumie się wójta,  bumistrza lub prezydenta miasta właśc.wego ze względu na miei.sce zamieszkania osoby składającej wnios

czĘść ,
1. Dane osoby składającej wniosek o zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, zwanej dalej „wnioskodawcą"

01.  lmię

02.  Nazwisko

03.  Numer PESEL

06. Obywatelstwo

07. Stan cywilny (2)

04.  Data urodzenia (dd / mm / rrrr)            05. Seria  i numer dokumentu pot`^rierdzającego toźsamość

(1 ) \^Ą/pełnij tylko w przypadku, gdy nie nadano numeru  PESEL.
(2) Wpisz odpowiednio:  panna,  kawaler,  zamężna, Źonaty.  rozwiedziona,  rozwedziony, w separacji (tylko orzeczonej  prawomocnym wyrokiem sądu),
wdowa, wdowiec.

01.  Gmina / Dzielnica

ffip°.Hffi
04.  Ulica

05.  Numer domu

03.  Miejscowość

06.  Numer mieszkania

08. Adres  poczty elektronlcznej -e-mail  (2)

07.  Numer telefonu  (1)

(1 )  Numer nie jest obowiązkowy ale ułatwi kontakt w sprawie wniosku.
(2)  Podanie adresu e-mail ułatw. kontakt w sprawe wniosku i jest obowiązkowe gdy składasz wniosek drogą elektroniczną.

IV

strona:  1/15



SR-1









SR-1





SR-1



5.3 W roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub po tym roku:I nastąpiła utrata przez członka Twojej rodziny dochodu (1 ) I nie nastąpiła utrata przez członka Twojej rodziny doch

(1)  Utrata dochodu, zgodnie z art. 3 pkt 23 ustawy,  oznacza  utratę dochodu spowodowaną:
-  uzyskaniem prawa do  urlopu wychowawczego,
-  utratą zasiłku  lub stypendium dla  bezrobotnych,
-  utratą zatrudnienia  lub innej pracy zarobkowej,
-  utratą zasiłku  przedemerytalnego lub Świadczenia  przedemerytalnego,  naiiczycielskiego świadczenia  kompensacyjnego, a takźe emerytury lub re

rodzinnei.,  renty  socjalnej  lub  rodzicielskiego  świadczenia  uzupelniającego,  o  którym  mowa  w  ustawie  z  dnia  31   stycznia  2019  r.  o  rodz
śwadczeniu  uzupełniającym,
wykreśleniem z rei`estru  pozarolniczej działalności gospodarczej  lub zavrieszeniem jej wykonywania w rozumieniu  art.16b ustawy z dnia 20 grudni
o  ubezpieczeniu społecznym rolników lub ah.  36aa ust.1  ustawy z dnia  13 października  1998 r.  o systemie  ubezpieczeń społecznych,
utratą  zasiłku  chorobowego,  świadczenia  rehabilitacyjnego  lub  za§itku  macierzyńskiego,  przysługujących  po  utracie  zatrudnienia  lub  inn
zarobkowej,
utratą  zasadzonych  świaclczeń  alimentacyjnych  w związku  ze  śmiercią  osoby  zobowiązanej  do  tych  świadczeń  lub  utratą  świadczeń  pie
wypłacanych  w  przypadku  bezskuteczności  egzekucji  alimentów  w  związku  ze  śmiercią  osoby  zobowiązanej  do  świadczeń  alimentacyjn
utratą świadczenia rodzicielskiego,
utratą zasiłku macierzyńskiego,  o którym  mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
utratą  stypendium  doktoranckiego  określonego w art.  209  ust.1  i  7  ustawy  z dnia  20  lipca  2018  r.  -Prawo  o  szkolnictwie wyższym  i  nauce,
zgodnie z przepisem  przejściowym:  art.  336  pkt  1  ustawy z dnia 3 lipca 2018  r.  -Przepi§y wprowadzające  ustawę -Prawo  c) szkolnictwie wyższy
utratą dotychczasowego stypendium doktoranckiego określonego w art.  200  ust.1  ustawy z dnia  27 lipca 2005  r. -Prawo o  szkolnictwie wyższy

Oraz
-  obniżeniem  wynagrodzenia  z  tytułu  zatrudnienia  lub  innej  pracy  zarobkowej  lub  obniżeniem  dochodu  z  pozarolniczej  działalności  gospod

rozumieniu  ustawy  o  świadczeniach  rodzinnych  z  powodu  przeciwdziałania  COVID-19  (na  podstawie  art.15oa  ust.1  ustawy z  dnia  2  marca
szczególnych  rozwązaniach zwązanych z zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i zwalczaniem  COVID-19.  innych chorób zakaźnych  oraz wywoła
sytuacji  kryzysowych).

uzyskaniu dochodu nie stosuie się do dochodu z tytułu

du  (1)

ty,  renty
ielskim

1990  r.

j  pracy

iężnych
ch;

także -
i  nauce

rczej  w
020  r.  o
ch  nimi

Pracy zaroDKowe| 1
z tytułu wykreślenia z rejestru lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny, osoba ucz
lub dziecko pozostające pod  opieką opiekuna  prawnego  utracili dochód z tych tytułów i w okresie 3  miesięcy  licząc  o
utraty  dochodu  uzyskali  dochód  u  tego samego  pracodawcy  lub  zleceniodawcy  lub  zamawiającego  dzieło  lub  po
rozpoczęli  pozarolniczą  działalność  gospodarczą.

CZĘść  11  DODATEK DO ZASIŁKU  RODZINNEGO Z TYTUŁU  OPIEKI  NAD  DZIECKIEM W OKRESIE  KORZYSTANIA Z URLOPU
WYCHOWAWCZEGO

Oświadczam, że:
-  zapoznałam/zapoznałem  się z warunkami  uprawniającymi  do dodatku  do zasiłku  rodzinnego  z tytułu  opieki  nad  dzieckiem w

korzystania z  urlopu wychowawczego,
-  Składam wniosek o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu

wychowawczego na dziecko/dzieci:

ownie

okresie
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kadry  kierowniczej,  specjalisty  lub  pracownika-  w  związku  z  korzystaniem  z  mobilności  krótkoterminowej  pracownika

ustron-ne  umowy  międ-zynar-odowe  o  zabezpieczeniu  społecznym  stanowią  inaczej  (art.  1   ust.  2  i  3  ustawy).
rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

określ

Wprz
rodzi
zasiłk
Świad

odbywającego staż-w ramach  przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa na warunkach  określonych w art.139n  ust.1  ustawy z
dnia  12 grudnia 2013  r. o cudzoziemcach

jeżeli zamieszkują na terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej z członkami rodzin, z wyłączeniem cudzoziemców,  którym zezwolono na
pobyt i  pracę na okres nieprzekraczający 9  miesięcy, chyba że  przepisy o koordynacji  systemów zabezpieczenia społecznego lub
dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej,
przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
-na  podstawie  zezwolenia  na  pobyt  czasowy,  o  którym  mowa  w  art.151   lub  art.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 mobilności krótkoterminowej  naukowca  na warunkach określonych w art.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 6
miesięcy,  chyba  że  przepisy o  koordynacji  systemów zabezpieczenia  społecznego  lub dwustronne  umowy  międzynarodowe  o
zabezpieczeniu  społecznym  stanowią  inaczej.

awo  do  zasiłku  rodzinnego  przysługuje  ww.  osobom,  jeżeli  zamieszkują  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej  przez  okres
siłkowy,  w  którym  otrzymują  zasiłek  rodzinny,  chyba  że  przepisy  o  koordynacji  systemów  zabezpieczenia  spc)łecznego  lub

roku życia lub

uki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21  roku życia, albo
roku  życia, jeżeli  kontynuuje  naukę w  szkole  lub  szkole wyższej  i  legitymuje  się  orzeczeniem  o  umiarkowanym  albo znacznym

pniu  niepełnosprawności  (art.  6  ust.  1  ustawy).
rodzinny przysługuje osobie uczącej się, tj. osobie pełnoletniej uczącej się,  niepozostającej na utrzymaniu rodziców w związku z ich

ią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony, jeżeli uczy się w szkole lub w
wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia (ar[. 6 ust.1a ustawy).

padku  ukończenia   przez dziecko,  o  którym  mowa w art. 6  ust.1  pkt 3  ustawy,  lub osobę  o  której  mowa w art.  6  ust.1a  ustawy.,
wyższej w trakcie ośtatniego roku studiów,  prawo do zasiłku rodzinnego przystuguje do zakończenia tego roku  studiów,  nie dłużej
ukończenia  przez dziecko, o którym mowa w art. 6 ust.  1  pkt 3 ustawy,  lub osobę o której mowa w   art. 6 ust.  1 a ustawy, 24  r. życia
ust.1b  ustawy).

szkołę należy rozumieć szkołę podstawową,  szkołę ponadpodstawową oraz szkołę artystyczną, w której  realizowany jest obowiązek
y  i  obowiązek  nauki,  a  także  młodzieżowy  ośrodek  socjoterapii,  specjalny  ośrodek  szkolno-wychowawczy,  specjalny  ośrodek
wawczy dla  dzieci  i  młodzieży wymagających  stosowania  specjalnej  organizacji  nauki,  metod  pracy i wychowania  oraz ośrodek
acyjno-wychowawczy.

szkołę wyższą  należy  rozumieć  uczelnię,  w  rozumieniu  przepisów  o  szkolnictwie  wyższym  oraz  kolegium  pracowników służb
znych.
rodzinny nie  przysługuje, jeżeli:

iecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim (art.  7 pkt 1  ustawy);
iecko  zostało  umieszczone  w  instytucji  zapewniającej  całodobowe  utrzymanie,  tj.  domu  pomocy  społecznej,  schronisku  dla
letnich,  młodzieżowym  ośrodku  wycho-wawczym,  zakładzie  poprawczym,  areszcie  śledczym,  zakładzie  karnym,  a  także  szkole

jskowej lub innej szkóle, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie, albo w pieczy zastępczej (art. 7 pkt 2 ustawy);
oba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (art. 7 pkt 3 ustawy);
łnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko (art. 7 pkt 4 ustawy).

rodzinny  nie  przysługuje  osobie  samotnie wychowującej  dziecko,  jeżeli  nie zostało  ustalone  na  rzecz  dziecka  od jego  rodzica,
enie alimentacyjne na  podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że (art.  7 pkt 5 ustawy):
zice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje;

iec dziecka jest nieznany;

wództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
d zobowiązałjednego z  rodziców do  ponoszenia całkowitych  kosztów utrzymania dziecka  i  nie zobowiązał drugiego z rodziców do
iadczenia alimentacyjnego na  rzecz tego dziecka,
iecko,  zgodnie  z  orzeczeniem  sądu,  jest  pod  opieką  naprzemienną  obojga  rodziców  sprawowaną  w  porównywalnych  i
wtarzających  się  okresach.
k  rodzinny  nie  przysługuje  członkowi  rodziny,  jeżeli  na  dziecko  przysługuje  zasiłek  rodzinny  za  granicą,  chyba  że  przepisy o
nacji systTemów za-bezpieczenia  społecznego  lub  dwustronne  umowy o zabezpieczeniu  społecznym stanowią inaczej  (art.  7  pkt 6

).

padku zbiegu  prawa do zasiłku  rodzinnego z  prawem do walutowego dodatku  rodzinnego  przysługującego  pracownikom  polskich
ek dyplomatycznych  i  urzędów  konsularnych  przysługuje prawo do jednego wybranego świadczenia (art.  27  ust.  3 ustawy).
rodzinny oraz dodatki do zasiłku  rodzinnego przysługują, jeżeli dochód  rodziny w przeliczeniu  na osobę w rodzinie nie  przekracza

kyterium dochodowego określonego w ustawie (art.  5 ust.  1  ustawy). W przypadku gdy członkiem  rodziny jest dziecko legitymujące
eczeniem  o  niepełnc)sprawności  lub  orzeczeniem  o  umiarkowanym  albo  o znacznym  stopniu  niepełnosprawności,  zasiłek  rctdzinny

guje, jeźeli dochód  rodziny w przeliczeniu  na osobę albo dochód osoby uczącej się  nie  przekracza  kwoty  kryterium dochodowego
nego w art.  5  ust.  2  ustawy.

padku gdy dochód  rodziny w przeliczeniu  na osobę w rodzinie lub dochód osoby uczącej się przekracza  kwotę uprawniającą daną
Iub osobę uczącą się do zasiłku  rodzinnego pomnożoną przez liczbę członków danej rodziny o kwotę nie wyższą niż łączna  kwota

w  rodzinnych  wraz  z  dodatkami  przysługujących  danej  rodzinie  w  okresie  zasiłkowym,  na  który jest  ustalane  prawo  do  tych
zeń,  zasiłek  rodzinny  wraz  z  dc)datkami  przysługują w wysokości  różnicy  między  łączną  kwotą  zasiłków  rodzinnych  wraz  z
ami,  a kwotą,  o którą został przekroczony dochód  rodziny. Łączną kwotę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami,  o której  mowa w
poprzednim,  stanowi suma  przysługujących danej  rodzinie w danym  okresie zasiłkowym:
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1)    zasiłków rodzinnych podzielonych przez liczbę mie§ięcy, na które danej rodzinie jest ustalane prawo do tych zasiłków;

2)    dodatków  do  zasiłku  rodzinnego  z  tytułu:  opieki  nad  dzieckiem  w  okresie  korzystania  z  urlopu  wychowawczego,  sam
wychowywania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka -podzielonych  prze
miesięcy, na  które danej rodzinie jest u§talane prawo do tych dodatków;

3)    dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu:  uroclzenia dziecka,  rozpoczęcia roku szkolnego,  podjęcia  przez dziecko nauki w szkol
miejscem zamieszkania - podzielonych przez  12.

W  przypadku  gdy  wysokość  zasiłków  rodzinnych  wraz  z  dodatkami  przysługująca  danej  rodzinie,  ustalona  zgodnie  z  pow
mechanizmem,  i.est  niższa  niż  20,00  zł,  świadczenia  te  nie  przysługują  (ari.  5  ust.  3-3d  ustawy).

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka  przysługuje, jeżeli kobieta pozostawata pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ci
do porodu (art. 9 ust. 6 ustawy).

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego  (ah.10 ust.1  ustawy) przysługuje mat
ojcu dziecka,  opiekunowi faktycznemu albo opiekunowi  prawnemu, jeżen dziecko pozostaje  pod jego faktyczną opieką,  uprawnion
urlopu wychowawczego nie dłużej jednak niż  przez okres:

1)    24 miesięcy kalendarzowych;

2)    36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niź jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;

3)    72  miesięcy  kalendarzowych, jeżeli  sprawuje  opiekę  nad  dzieckiem  legitymującym  się  orzeczeniem  o  niepełnosprawności
znacznym  stopniu  niepełnosprawności.

Osobie, o której mowa w ah.10 ust.1  ustawy,  przysługuje jeden dodatek w wysokości 400,00 zł miesięcznie,  niezależnie od liczby

pc>zostających  pod jej opieką.
Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego nie przysługuje, jeżeli:

1)    osoba  ubiegaj.ąca się bezpośrednio  przed  uzyskaniem  prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w stosunku  pracy prze
krótszy niż 6  miesięcy;

2)    osoba ubiegająca się podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową,  która uniemożliwia sprawowanie osobistej
nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;

3)    dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowaw
wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą,  i  korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodni
w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem;

4)    osoba ubiegająca się w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego;

5)    osoba ubiegająca się korzysta ze świadczenia rodzicielskiego (art.10 ust. 5 ustawy).

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka (art.  11 a ust. 1  ustawy) przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce
ojcu,  opiekunowi faktycznemu  dziecka  albo opiekunowi  prawnemu dziecka, i.eżeli  nie zostały zasądzone alimenty na  rzecz dzie
drugiego z  rodziców dziecka,  ponieważ:

1)    drugi z rodziców dziecka nie żyje;

2)    ojciec dziecka jest nieznany;

3)    powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.

Dodatek z tytulu samotnego wychowywania dziecka przysługuje również osobie uczącej się, jeźeli oboje rodzice osoby uczącej się
(ah.11a  ust.  2  ustawy).
Dodatek z tytułu `^/ycho`h/ywania dziecka w rodzinie wielodzietnej  przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka
opiekunowi prawnemu dziecka na trzecie i na następne dziecko w rodzinie uprawnione do zasiłku  rodzinnego (art.  12a ustawy).

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepetnosprawnego (art.13 ustawy)  przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi
faktycznemu dziecka albo opiekunowi  prawnemu dziecka,  a także osobie uczącej  się na  pokrycie zwiększonych wydatków związa
rehabmtacją lub kształceniem dziecka w wieku:
1)    do ukończenia  16 roku życia, jeżeli  legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności;

2):Fe?stz::s4p6r:#oś:,?'ad°Ukończenla24rokuZycia,jeżelilegitymujeSięorzeczeniem,oumiarkowanymaibooznacznym

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego  przysługuje raz w roku matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiek
prawnemu  dziecka,  a  takźe  osobie  uczącej  się  na  częściowe  pokrycie wydatków związanych  z  rozpoczęciem w  szkole  nowe
szkolnego.  Dodatek  przysługuje  również  na  dziecko  rozpoczynające  roczne  przygotowanie  przedszkolne. Wniosek  o wypłatę  d
składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkc)wego, w którym  rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne.
złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania (ar(.14 ustawy).

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (art.15 ustawy) przysługuje matce lub oj
opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a takźe osobie uczącej się:
1)    w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości,  w  której znajduje się siedziba  szkov  ponadpodstawowej  lub  szkov artystyc

której  realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki,  a także szkoły podstawowej w przypadku dziecka lub osoby uczą
legitymującej się orzeczeniem o  niepełnosprawności  lub o  stopniu  niepełnosprawności,  albo

2)    w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku doi.azdu do
ponadpodstawowej,  a  także  szkoły  artystycznej,  w  której  realizowany  jest  obowiązek  szkolny  i  obowiązek  nauki  w  z
odpowiadającym  nauce  w  szkole  ponadpodstawowej.

Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki (od września do czerwca następnego roku kalendarzowe

W przypadku zbiegu uprawnień do następujących Świadczeń:
1)     śwladczenia  rodzicielskiego lub

2)     świadczenia  pielęgnacyjnego,  lub
3)     specjalnego zasiłku  opiekuńczego,  lub

tnego
liczbę

albo  0

zieci

ym,Z
'  Oraz

ie źyją

lbo

ychz

topniu

niosek

szkoły
kresie
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4)do atku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, lub
5)za-P iłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunowsługujejednoztychświadczeńwybraneprzezosobęuprawnioną-takżewprzypadku,gdyświadczeniateprzysługują w związku

Z pieką nad róźnymi osobami (art. 27 ust 5).

Wprz padku:
1) tąpienia zmian w liczbie członków rodziny,
2)uz skania dochodu (ar!. 3 pkt 24 ustawy) związanego z:

a) zakończeniem urlopu wychowawczego,
b) uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
c)d)e)f)9)h)i)3)tu4)Z uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,uzyskaniemzasiłkuprzedemerytalnegolubświadczenia  przedemeytalnego,  nauczycielskiego  Świadczenia  kompensacyjnego,  atakźeemevturylubrenty,rentyrodzinnej,rentysocjalnejlubrodzicielskiegoświadczeniauzupełniającego,októrymmowaw

ustawie z dnia 31  stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu  uzupełniającym,
ozpoczęciem  pozaromczej  działalności  gospodarczej  lub wznowieniem jej wykonywania  po  okresie  zawieszenia w  rozumieniu  art.16bustawyzdnia20grudnia1990r.oubezpieczeniuspołecznymrolnikówlubart.36aaust.1ustawyzdnia13pażdziernika

1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,uzyskaniemzasiłkuchorobowego,świadczenia  rehabilitacyjnego  lub  zasiłku  macierzyńskiego,  przysługujących  po  utracie

zatrudnienia  lub  innej  pracy  zarobkowej,
uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,uzyskaniemzasiłkumacierzyńskiego,októrym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,zyskaniemstypendiumdoktoranckiegookreślonegowah.209ust.1i7ustawyzdnia20lipca2018 r.  -  Prawo  o  szkolnictwiewyższyminauce,atakże-zgodniezprzepisemprzejściowym:art.336pkt1ustawyzdnia3lipca2018r.-Przepisywprowadzająceustawę-Prawooszkolnictwiewyższyminauceuzyskaniemdotychczasowegostypendiumdoktoranckiegookreślonego

w art. 200 ust.  1  ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. -Prawo o szkolnictwie wyższym.jazduwnioskodawcylubczłonkajegorodzinypozagranicęRzeczypospolitej  Polskiej,  z  wyjątkiem  wyjazdu  lub  pc)bytustycznego,leczniczegolubzwiązanegozpodjęciemprzezdzieckokształceniapozagranicamiRzeczypospolitejPolskiej,stąpieniainnychniżwymienionewpkt1i2zmianmającychwpĄM/naprawodoświadczeńrodzinnych,wszczególnościzwiązanychoniecznościąponownegoustaleniaprawadotychświadczeńnapodstawieart.5ust.3-3custawylubkoniecznościweryfikacji

Pr wa do tych  świadczeń z  uwzględnieniem  art.  5 ust. 4c ustawy,

-W2roro ioskodawca jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia rodzinne (art.ust.1ustawy),Niepoinformowanieorganuwłaściwegoprowadzącegopostępowaniewsprawieświadczeń

zinnych  o zmianach,  o  których  mowa  powyżej,  może  skutkowac  powstaniem  n]ena[eznie  pobranych  swiadczenzinnych,awkonsekwencji-koniecznościąichzwrotuwrazzodsetkamiustawowymizaopóźnienie.

2.Pr szę  o  wpłatę  zasiłku  rodzinnego  oraz  dodatków do  zasiłku  rodzinnego  na  następujący  nr  rachunku  bankowego/w
spółd ielczej  kasie  oszczędnościowo-kredytowej  (1):

11 1111111111111111111111111

(1)  Wy ełnij jeśli chcesz,  aby zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku  rodzinnego  były przekazywane na rachunek bankowy / w spółdzielczej kasie
OSZCZ3.oś dnościowo-kredytowej.lADCZENIEWNIOSKODAWCY DOTYCZĄCE  USTALENIA  PRAWA  DO ZASIŁKU  RODZINNEGO  NA DZIECKO

Oświa czam, że:
-PO ższe dane są prawdziwe,
-Za_na oznałam/zapoznałem się z warunkami uprawniającymi do zasiłku rodzinnego,ziecko/dzieci,naktóreubiegamsięozasiłekrodzinny,niejestpobieranyw innej  instytucji zasiłek rodzinny ani walutowy dodatek

ro-peł-dzi zinny,oletnie dziecko/dzieci na które ubiegam się c) zasffek rodzinny, nie jest/nie są uprawnione do zasiłku rodzinnego na własne dziecko,cko/dzieci,naktóreubiegamsięozasiłekrodzinny,niepozostaje/niepozostająwzwiązkumałżeńskimaniniezostało/niezostaw

umWy eszczone w pieczy zastępczej, instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, tj. domu pomocy społecznej, młodzieżowym osrodkuhowawczym,schroniskudlanieletnich,zakładziepoprawczym,areszcieśledczym,zakładziekarnym,atakżeszkolewojskowejlub

inn j szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanLe,
_czł nkowi  rodziny  nie  przysługuje  na  dziecko  zasiłek  rodzinny  za  granicą  lub  przepisy  o  koordynacji  systemów  zabezpieczenia

SP(1)NiePolski(2)Prz łecznego  lub  dwustronne  umowy  o  zabezpieczeniu  społecznym  stanowią  inaczei.
nie  przebywam ani  członek  mojej  rodziny, w tym współmałżonek lub drugi  rodzic dziecka/dzieci,  nie  przebywa  poza granicami
Rzeczpospolitej  Polskiej  (1 )  w  państwie,  w  którym  mają  zastosowanie  przepisy  o  koordynacji  systemów  zabezpieczenia
społecznego  (2),

przebywam  lub  członek  mojej  rodziny,  w  tym  współmałżonek  lub  drugi  rodzic  dziecka/dzieci,  przebywa  poza  granicami
Rzeczpospolitej  Polskiej  (1)  w  państwie  w  którym  mają  zastosowanie  przepisy  o  koordynacji  systemów  zabezpieczenia
społecznego  (2).

(w przypadku zaznaczenia wypełnij sekcję DANE CZŁONKÓW TWOJEJ  RODZINY PRZEBYWAJĄCYCH ZA GRANICĄ):

dotyczy wyjazdu  lub  pobytu turystycznego,  leczniczego lub związanego z  podjęciem  przez dziecko  ksztatcenia  poza granicami  Rzeczypospolitej

pisy  o  koordynacji  systemów zabezpieczenia  społecznego  mają zastosowanie  na  terenie'  Austrii,  Belgii,  Chorwacji,  Danii,  Finlandii,  Francji,  Grecji,
Hiszpa ii,  Holandii,  lrlandii,  Luksemburga,  Niemiec,  Portugalii,  Szwecji.  Włoch,  Welkiej  Brytanii(.),  Cypru,  Czech,  Estonii,  Litwy,  Łotwy,  Malty,  Słowacji,
Słowe ii,  Węgier,  Bulgarii,  Rumunii,  Norwegii,  Islandii,  Liechtensteinu,  Szwajcarii.

(,)  nie otyczy \^/yjazdu  po  31  grudnia  2020  r.

s:ron€:   14/15                                                                                                                    wersja:  SR-1(7)



C"adczm żc zap
się z ŁhuzuJą infom"

Oświadczam,żejestemświadoma/świadomyodpowiedzialnościkamejzazłożeniefałszywegooświadczeńwł-dmycb"

(dm i fxxĘns

cm (-m)
doDrcząc4
ch (R0m)

(Miejscowość) (Data:  cld  / mm /  rrrr) (Podpis wnioskodaw

4. OśWIADCZENIE WNIOSKODAWCY -OSOBY UCZĄCEJ SIĘ DOTYCZĄCE USTALENIA PRAWA DO ZASIŁKU  RODZINNEGO

Oświadczam, że:
-  powyźsze dane są prawdziwe,
-  zapoznałam/zapoznałem się z warunkami uprawniającymi do zasiłku  rodzinnego,

-  nie pobieram zasiłku rodzinnego w innej instytucji ani walutowego dodatku rodzinnego,

-  nie jestem uprawniona/uprawniony do zasiłku  rodzinnego na własne dziecko,
-  nie pozostaję w związku  małżeńskim  ani  nie zostałam/nie zostatem  umieszczona/umieszczony w instytucji zapewniającej  całod

utrzymanie,  tj.  domu  pomocy  społecznej,  młodzieźowym  ośrodku wychowawczym,  schronisku  dla  nieletnich,  zakładzie  popra
areszcie  śledczym,  zakładzie  karnym,  a  także  szkole wojskowej  lub  innej  szkole, jeżeli  instytucje  te  zapewniają  nieodpłatni
utrzymanie,

-  nie jestem uprawniona/uprawniony do zasitku rodzinnego za granicą,  lub przepisy o koc)rdynacji systemów zabezpieczenia społe
lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.I-1

nie  przebywam  poza  granicami  Rzeczypospolitej  Polskiej(1) w  państwie, w  którym  mają zastosowanie  przepisy o  koor
systemów zabezpieczenia  społecznego(2)

przebywam  poza  granicami  Rzeczypospolitej  Polskiej(1)  w  państwie,  w  którym  mają zastosowanie  przepisy  o  koor
systemów  zabezpieczenia  społecznego(2).

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

(2)  Przepisy  o  koordynacji  systemów zabezpieczenia  społecznego  mają zastosowanie  na  terenie:  Austrii,  Belgii,  Chorwacji,  Danii,Finlandii,  Francji

Hiszpanii,  Holandii,   lrlandii,  Luksemburga,  Niemiec,  Portugalii,  Szwecji,  Włoch,  Wielkiej  Brytanii(*),  Cypru,  Czech,  Estonii,  Litwy.  Łotwy,  Malty,
Słowenii,  Węgier,  Bułgarii,  Rumunii,  Norwegii,  lslandii,  Liechtensteinu,  Szwajcarii.

(*) nie dotyczy wyjazdu po 31  grudnia 2020 r.

Do wniosku dołączam następuj.ące dokumenty:

1)

Oświadczam, że jestem Świadoma/świadomy odpowiedzialności kamej za złożenie fałszywego oświadczenia.

(Miejscowość)                                                                                                      (Data..  dd  / mm /  rrrr)                                          (Podpis wnioskodawc
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