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WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO
Cześć l
1. Dąne osob! ubiegąjqcej się o ustalenie płgwą do świadczenią wvchol|ą'lrczego, zwLnej dalej ''osobq ubiegaigcq się''

rlnie

Numer PESEL*) Stan c)'wiby Obylvatelstwo

Miejsce zamieszkania KŃ pocztowy

Ulica Numer doElu I Numer mieszkanir

*) W pżypadkn gdy nie tad.no nulrłu P!S[L' lrlcźy podać nuncl ] sc.ię dokurcntu p.t\\ierdŻcjlcceo Lolsa ]olc

?. Ustal€nie Drawa do świadczen
ŚwiadczeniJwychowawczc przysługu.je na pienvsźe clziecko.jeżeli dochód r'odziny w przcliczcniu na osobę nie przekracza kwoty 800'00 zł..leżeli
członkiem rodzinyjcst dziecio niepełnosprawne. świadczcnie wychowawcze na pienvszc dziccko przysłrrgujejeżc1i dochód rodZiny w przcliczeniLl na

osobę nieplzeklacza kwoty l 200'00 zt.

Pierwsze dziecko oŻnacza jedyne Iub najsłarsze dziecko \\' lodzinie w wieku do ukońĆzenia l8. roku życia; u' przypadku dzieci urodzonych tego

samego dnia' miesiąca i roku' będących najstarszymi dziećnli w rodzinie w wicku do ukończenia l8' roku życia (czyli łv przypadku rvieloraczkórv)
pielwize dziecko oinacza jedno z tych dżieci rvskazane przcz osobę ubicgającą się. Niepełnospra$'ne dziecko oznacza dziecko legitynruiącc się

órzeczeniem o niepełnospiawności okreś|onyn w przcpisach o rehabihtacji zawodowej i społeczncj oraz zatrrrdnianiu osób nicpełnosprawnych albo

orzecz€niem o umiarkowanym lub znacznym stopniu ni€pcłnospra!vności.
! Wnoszę o ustalenie prawa do świadcZęoja wychowawczego na piclf\'sze dZiecko zamieszkujące Zę mną oraz pozostaJące na molm

utrzymaniu (w prą,padiu zaxftączenią _ wypebtić tąbelę A orgz nbelę B w przypltlku ubiegania się o świtldczenie ,lychlwawcze
łó w n i eż n a kolcj nc dzieci).
! Nie wnoszę o ustalęnie pra\ł'a do świadczenia wychowa\\'częgo na pielfvszę dziecko zamieszkujące ze mną oraz pozostaJące na molm
utrzymaniu (w przspadku zazn aczenia _ w}|pełnić tabelę B).

A. Pierwsze dziecko.
Imię Nazwisko

Ll kobi.tc

l-l rlęzczrzna

Numer PESEL*) stan Ćyu.ilnY Datx urodzenia (dd'mm-Trrr)

*)wplzyprdku.gd)'nicnldenonumeluPl:sFI-.nrlcż)|.dlćlunl.tiSclięLtoklllcntlll]o1\]łi7ającc:'llU:sJmun

osoba ubiegająca się o świadczcnie wychow!\tcze na pierwsze dziecko dołącza do wniosku odpolviednie Załączniki (oświadcŻenia) dotyczące

osiągnięłch dochodó\v }vr-pełnione przezczlonków rodzin}'.
3. Ustaienie orawa do śrviadczcnia u,ycbowawczego na Loleinc dziecko/dzieci w wieku pquźqi!8.fo]tg życia. inne niż Dierwsze dzi€cko.

Wnoszę o usialenie pra*" do ś*'i"d"'-nia *1rchor"i*"r"go na następuiące dzieci/dziecko zamieszkujące 2€ mną or'z pozostające na moim

ut(:Jtt :tut od o.'tqt,tl\ !. god,) 1t,.1,t

B- Kole ne dziecko/dzieci lista nie dziecka).

Zalącznik nr l 
'ruiŻ':x:|':?|,1T""6]fj 
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4.| Imię P]eć

L
T

NUmeTPESEL*) stał cr'wilny Obywatetstwo Data urodzenia (dd-nrm-rirr)

5l 1mię NaŻwisko pteć

t
E

Numer PESEL*) Stan cl/tvilny oby1iatę] stwo Data urodz€nja (dd_mĘ mn)

6.I lmre Nazwisko Płe4

f
T

Nuner PESEL') Stan cyavilny Obywatelstwo Daaa uodŻenia (dd-mm_firr)

7 lnie Nazę'isko Płec

L
t-

NuLncr PESEL*) Slan ł.wilny Obylvatelstrvo Data urodzeria (dd-mm-r1rr)

|l' l Tmię NaŻwiśko Pleć

L
t-

Nurncr PFsEI-+) sta. c}nł.il']y Obywatelstwo Data urodzeda (dd-rnln-rrrr)

9.1 lrn 19 Nazwisko preć

f
T

Nu]neTPESEL*) stał c}'wilny Oblsvaaelstwo Data urodŻeoia (dd-mm'rnT)

.1. Dane członkó}r .odzinv
RodŻina oznaĆza odpowiednio: małźo kólv. rodziców dzieci, opickun.r laktycznego dziecka (opiekLln fąkr,czn!- dziecką to osaba fąktvcznie

pozostające na icb utlzvmaniu dzieci lv wicku do ukończenia 25. roku żvcia, a takżc dzi€ci, które ukończyĘ 2ś' rok źycia, legiĘmujące się
orzccze iem o znircznvm st()pniu niep€lnospra!vnoici. jeźeli $ z\ią7ku z tą niepelnosprawnos";ą przysl.rguje swiadczenic pielęgnacyjne lub
specjalny zasiłek r'piekuńtzv albo zasiłek dla opiekuna. o którym mor\'a w usta\rie z dnia ą krvietnii 2lilłń ustaleniu l wypiacie]asii[ów ala
opiekunćlw (Dz. L|, z 2016 r. poz. ló2). Do czlonków rodziny nie z^licz^ się tlziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka
pozostającego !v zr}iąŻku małżeńskim. a takźe pelnol€tnicgo dziecka posiadającego własne azióct<o. w przypaaku gd1' dzieckol zgodnie z
orześze i€m sądu. jcst pod opicką n'przemienną obyd\łojga rodzicótv rozwiedzionych, ź$ących rr separuii_i lub żjjącycl w rozł*ączeniu,
dziecko zalicza 5ię jcdnocześnie do czlonkółr' rodzin obydwojga lodŻicórv. osoba samotnie wychowująca'dziecLo fuzntliza to pannę, kał,alera,

tnljnlniti i&llfu Il:i! kl): iego bd.iLtn) nie vłpisuj e do skladu todzinJ- drugiego Z rodzicórr clziecka.
w sklad mojej rodZinv zgodni€ z ww. d€finicją rłchodzą rdg.r.lł'i ? z'll,w. lteli icjq należł wpisaćwsxystkiclt człtlnków łotlzin), osoby ttbiegaiqcej się o
śł,ittttcienie tychowuh,cze' 4, l): l i:ieli w5kaząne w tąbeli A i B)',

t..................

:. ............ ........

st.pićń poLrc} jclist{'! PDSEL')

(opień pollesi{ń\lw] PFSEL*]

slopicli Pokreu'ieństwa

5. ............................... ...

6.............

1...... ..........................

8...............

stopień pokr€$'ieństu'a

stopic''r poklewieńsrwa

P[SEL*)

tEsrLr)

sIopień pokres'ieńst$ d Prs!L*)

stoPiel] ]roklcs'icństs a

śopieli pokre$'jeńsnva

PESEL+)

PESEL')

9................
sloP1cń !okre$leństw! PEStLl )

* 
) w !rłlłdk!' gdy nic nadano Nńeru PEsEL. Da1cł podać nunler i serię dokuDęntu Potwierdzająceeo lożŚanrość '

: * 
] wypc}nić q,]ko $ ptŻy|.dku ubiegania sę o ŚwladcŻ€nie wychorvałczc Da pi.^vszc dzic.ko 
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5' Oświadczam' że orzeczeni€m o niepehlosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepelnosprarłności legitymuje
się Dastępującc dziecko wchodzącc v skła d rodziny (\Ą'!pełnić tvlko w'prry,padku ubiegaiia się a świat\izenie i'vchou,awcze napienv's:e dziecio 1eiti,':In tl k ten l d- tn, iĄl.t-1' l k,' l ź] l |,]! iją|1' \ t \''. h U1'z.l :f lt]\ ]Jt)

(ińię i na,wisko dziecka)

6. organ, do którego są oplacane skladki na ubezpieczeni€ zdrolYotne' o których mowa tł alt. 3 pkt 1 lit. a ustawv Ż dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczcniach rodzinnych (Dz' U. z' 2015 t. poz. 1l4, z późĄ. zft.) (\'lpełnic łlko ł' przypatlku ubiegania się o iu,iadczenie wycńawc1\tc:e ntl
piet\'sze dzieck(r:

! Zakład Ubezpicczeń Społccznych

! Wojskuu'c Biuro Emerytalne

D Biuro Emeryta]ne Służby Więziennej

! Jednostka organizacyjna lłynriaru sprawiedliwości. '

! ir,ne ......
(;;; ; ;;' ;l;it*;j j;;;;&;)

7.Inne dan€ (]{)'l'pł?ić 4'lko t pr1padku ubiegdnia się o świądczenie u|rhowaltc-e naPienfs.e dziecko)'
7' l ' Łączna kwota alimentó\ł świadczonych na rzecz innych osób spoza rodziny wyniosła w roku

. .''''''''''-''''.zł..'..''..'gr'
7'2'' W. rcku kalendarzowvn* poplzedzającytll okres. na który jesl ustalane plawo do świadczenia *.ychowawcŻego. członkowie rodzirry osiągnęli
dochodyl

! niepodlcgaiące opodatkowaniu podatkiem dochodorv-"-m od osób fizycznych na zasadach określonyclr w ań.27' ań.30b, art' 30c. aft.3oe i a1t' 30f
ustawy z dnia 26 ]ipca 1 99l r o podatku dochodorł'ynl od osób fizyc zn.vch (Dz' IJ ' zŻ012 r. poz.36l , z późi. zm') wskazanc w pouczeniu do Załącznika

f] z działalności podlcgającej opodatkowaniu na podsiawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
osiąg_anych przez osoby fizJ-cŻne (ą'c:załt eu,idencjonowaĄ, lub karxl poddtkalL,a]' pomniejszony o należny zrvciałlowany podaiek ilochodowy i
składki na ubezpjecŻenia społeczne i zdrowotne (v, prlpadku :aznaczeni.! dodatka,,r,a ną/e:l, ,1oi,łc--ć v,p;łniine ośtiatlczinie członkalczłonkZv
t'adzitt-v sta d|i1ceZ( qcznik nr 3 do v nioskul,

v'l1łehlione ZLłqcznik nt 3 ltlb Zaląt:nik nr 4 do |)nio'1ku)

] k['ieh]a20ló r' do]0wrzefu ia20l 7 l:' ntllcży\r,pisaćrok20]'1)'
Pon'dło dochodem rodzin}'osoby ubicgająccj śię o ś}viadczenie wychowawcz€ na pierwsze dziecko 5ą przychody podlegające opodatkowaniu na
Zasadach określonych w art. 27, art' 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o potlattu aoiloańyln oa osób fizycŻnych,
pomniejszonc o koszĘv uzyskania prz}'chodu, należny podatek dochodo\iy od osób fizyóznvch, składLi na ubezpieczenia społeczne nieialicione
do kosztórr' uzyskania przychodu oraŻ składki na ubezpieczeni ezdro\1/otne- dane o q)ch tltlihodach organ aąyskije samotlxielnie'
7.3.'Infornacja na temat syttl'cji związanych z uŻyŚkaniem lub utratą dochodu (wypełnic nlkiv,prvpallku uhiegania ''iię o śy,iądczenie
v,t,c hott,tttt,cze nu picrtt sae d:ie(ko)
W loktl kn lenditrzo\}m poprzedzl1ąc1 nl okres. na któlyjest ustalane prawo do śrł,iadczenia wychowawczego. lub po t},n1roku:
L] na\ląpi|a ulrala prle/Cllonka rodŻinJ doch{rdu..).
L| niclla\ląpila lllralł prlc/(zlonka rodZin\ do('hodu
\r'lk1'|1|p1fl.117.n.n'pupr'zcdz'l.l.;nlnk"c..i'irLl'ry,;c.l 'l.l'll'rllcjlr!\\ndoćwIldU/eni]rvrcllorł''rw,:zęgo'Iuhpol)rllok.l
|J narrąpilo uzyskanie prze.. c..lonka rodlin\ dochodu' }. 

''E nie nastąpilo uzyŚkanie prz€z członka rodziny dochorlu'
**)Ulrata dochodu- zgodnie z an. 2 pkt l9 ustar'"'y z dnia l ] lutcgo 20I6 r' o pomocy państwa \ł'wychow1'waniu dzicci (Dz' U' poz' 195')' o?nacza utratę
dochodu spowodowaną:
-uzyskaniem prawa do urlopu rvychowawczego.
-utratą pra\\'a do zasiłku lub stypendiun dla be7robotnych.
-utratą ŻatrLldnienia lub innej pracy zarobkolł'cj.
-ulratą zasiłku prŻedenrerytalnego lub śrviadczcnia przedemelvtalnego. nauozycielskiego świadczenia kofupensacyjnego. a także emeryfury lub renty,
rcnty rodzirnej lub rcnly socJalncj,

'wylejcstr'owanicm pozaro]niczeJ działalności gospodalczej lub zawieszeniem jej wykonywania w Iozumieniu ań' l4a ust' 1d usta\\,y z dnia 2 lipca 2004 r
o swobodzie działa]ności gospodalczej (Dz' U' z 20l5 L poz. 58'1, z późn' zm').

utratą zasadzonych świadczeń alinlcntacyjnych rv związku Ze śmiercią osoby zobowiązancj do rych świadczcń lub utratą świióczeń pieniężny;h
wypłacanych rv plzypadku bezskuteczności egzekuc.ji alimentów w związku ze śnriercią osoby zobowiązanej clo świadczeń a11rllentacyjnycń.

-utratą świadczenia rodzicieJskicgo,
-t]trata zas ilk u ma c ierzyliskiego. októrym tno\\'a \\'przcpisach o ubczpieczcniu spolecznym rolników'
-!hżtĘ st}pendiun doktomnckiego okcślonego w źUt 200 ust. l ustawy z dnia 27 lipca 2005 r Pmwo o szkolnicnvie wyzs4,m (Dz.U 'z2012t'wz' 5'72,zpó7n.^n.'|.***)Uąvskaniedochodu'zgod]]leŻań-2pk120usta\\'vzdnia]1lutego20l6rópomocypańst\ł'awwychowył'aniqomaczauŻyska 

edo;hoduspowodowane:
. zllultizen lcm t.l'lopu 

'ł 1ehou ' llr ez<go'
- uzyskanienl prawado zasiłku Iub st1pendiun dla bezrobotnych.
- uŻyskanjem zatrudnienia ]ub innej pracy Żarobko\ł'ej.
'uryskaniem zasiłku przedenerytalnego lLrb ślr i.rdcienia przedcnlcrytclncgo. ncuczycielskiego świadczenia kompensac,v.jnego. a także emer},tury lub
renty, renty rodzinnej lub rentysocjalnej,

-rozpoczęciem pozalolniczej działainości gospodalczel lub wznowienienjej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu aft' 14a ust. 1d ustawy
z dnia 2 lipca 2004r. o srvobodzie dzl ała]toś c i gospodarczej 

'_uzyskaniem zasiłku chorobowego. świadczenia rehabilitacyjncgo lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innejpracy
zarobkowej,
uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,

-uzyskanietn zasiłku macierzyńskiego, o którym mowawprzepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników'
-uzyskaniem st5'pendiurr doktoraIrckiego określonego w afi. 20o ust' l usta\ły z dnia 27 lipQ:t 2005 r Pmwo o szko]nictwie wyzszlm'

! Kasa Rolniczego LJbezpięczenia Społecznego

! Zakład Emcrytalno-Rentowy Ministerstwa
spraw Wewnętrznych



Część lI
oświadczenie dot-vczące ustalenia Drałva do świadczeni
oświadczam. żel
- powyższe dane sąprawdziwc'
- zapoznał^fi/ŻapÓznałem się z warunkamiuprawniającymi do świadczenia wychowawczego,
- na dz1ecko/dzieci' na które ubiegam się o świadczenie wychowawcze' niejestpobierane w tej lub innej insqłucj i świadczenie wychowawczc.
- pelnoletrie dziecko/dzieci, na które ubieganr się o świadczenie rłychowawcze, nie jesVnie są uprawnione do świadczenia wychowawczego na własne d.z iecko.
'dziecko/dziccj. na którę ubicgam się o świadczcnie wychowawcze nie pozostaje/nie pozosta.ją w związku małżeńskim ani nie Zostało/nie Żostały

umieszczone w pieczy zastępczej, insqłucji zapewniającej calodobowe Lrtrzymanie' tj. domu pomocy społeczne.j, młodzieżowyn] ośrodku
wychowawcŻym' schronisku dlanieletnich. Żakładzie poprawczym. areszcie śledczym' zakładzie kar'nym. a takźe szkole wojskowej lub innej szko1e'
jeżeli instyfucj e te zapewniają nieodpłatne pełne urzymanie'

- członkołi lodziny nie przysfuguje na dziecko świadczenie wycho\ł'awcze lub świadczcnic o chalakterze podobnynr do ślviadczenia wychowawczego
za granicq Jub przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne unrowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznyn'l
stanowią, że przysfugujące za granicą śrviadczęnie nie wyłączaprawa do takiego świadcŻe11ia na podstawie ustawy'

! nie przeb1rvam poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej*) w państwie. w którym mają zastosowanie przepisy o kooldynacji systemów
zabezpicczcnia społecznego**),

! przebywam poŻa glanicami RŻecŻypospolite'j Po]skiejx) w państ\ł'ie, w którym n1a1ą zastosowanie przepisy o koordynacjj systemów
ZalreZpiecZenia społecznego**)'

! człooek mojej rodziny, w rozun,lcniu art' 2 pkt 16 usta\\y z dnia 11 lulego 2016 r o pomocy państwa w uychowywaniu dzieci,
nie przebywa poza granicanri RŻeczypospolitej PolskieJ*) w państwie' W któryrn mają zastosowanie p.zepisy o koordynacji Systemów zabezpieczen]a
społecznego**)'

! członek rnojej rodziny' w rozumieniu alt' 2 plt 16 ustawy z dnia ]l lutego 2016 r- o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. przcb}'lya poza
granicami Rzeczypospolitej Polskicj*) w państwi(r. w którym mają zastosowanie przepisy o koordyracj i systemów zabezpieczenia społecznęgo**).

*) Nle dotycŻy wyjazdu 1ub pobytu luryslycŻnego' lecznicŻcgo lub związanego Żpodjęciem przezdziccko ksŻ1ałccniapoza $anicamj RŻecŻypospo1itej Polskjęj'

Bułglrii. Rumunii. N0n^'.gii. lslandii' Ligchtcnstcinu. szwJ]cańi'
\\'prz}padku znrian mających rr'plyw na prawo do świadczenia rvychowawczego' w szczególności zaistnienia okoliczności wymi€nionych w
oświadcŻeniu, uzyslania dochodu Iub wyŚtąpienia innych okolicŻności mających wplyw na prawo do świadcŻenia wychowawczego' w tym
związanych z koni€cznością ponowncgo ustalenia pra\ła do tego świadczenia na podstawie ań.7 ust. l-,l ustawy z dnia 11 lutego 20'l6 r. o pomoc_v
państrvn w wycho$)'rraniu dzieci, osoba ubicgająca się jeŚt obowiązana niezwłocznic powiadomić o tych zmianach podmiot realizując1'
śrviadczenie wychowawcze'
Niepoinlbrmowa'!ie organu $łaści{€go prolradzącego postępowanie w sprawi€ świadczenia wychowawczego o zmianach, o których rnowa
po$'yżej, może skutkolvać potvstaniem nienaltżnie pobranego świadczenia łJchowawczego! aw konsekwencji - koniccznością jego ztrrotu 1rraz
z odsetknmi ustawow}'mi za opóźnienic.
ol;ou'iqzek info,uoll]gnig o zmiarrgch w $)tugcji dochodowej rodziny, w SzczegóIności u?))skania dochodu, clotycz,y wylqcznie osób
ubie8aięcych sia/otrq|nujqqlch świadczenie w!chowawcze napierwsze diiecko.

Proszę o wpłatę świadczenia wychowawczego na następujący nr rachunku bankowego

tllr'rrillllrlttlllil',rrlll

1)

s)

1)

2)

Do rvniosku

(nswa banku)

dołącza następuiącc dokumcnty (oświadczenia są także dokumentami):

l) 6)
Pouczenie

N! podŚlu'ic ań' .1 uśr 2 usia\'y Ż d.'a ll lutcgo 20ló r o pońocy psństst \ł wychoslvaniu dzicci (DŻ'
l'aklycŻnenu dzl.cka l.piekun fuh\t."] d:ieLka l0 ayn)a Jak\c:hie .Pnkqąu! ik' d:ic.kit 1' itaelj
albo op ickunolvi Pres'neń! dŻ'ecka.
swiadcz€ni€ rvychowa\tcze prŻ} shlgujc:
I)obyivatclom nolskim

a) do któ j]ch stosule sięlrrepiŚy o koord'vnacJ! syŚ.mów Żabezpieclenia spolecŻnego,
b) jeżeli u)nika lo z siłąc! ch R zĆc7!Óspoli1ą PolŚką dMŚronn),ch umów iędŻy!arodowych o ŻabeŻpiec7eniu społecznym'

gnldnia 20 L ] ! o cudzoacnrca.h ( DŻ l]. poz l 650. z póżn ' ztn' ).j eżc]i zann es?k jq z crłonkami rodziD na lĆr-ltoriunr RŻcczypospolitcj Po]skicj '

l'll."'' '.|Ór o|.'.U ) !'n '". u l j(c.$..1niUd,'e ij

Swiadczenie wychowawĆŻe nie pżyshlguic, icżeli:
] ) dŻiĆckopozost jew zt'j!Źk u małżcńsklń (an. 8 pkl l uŚ.Ę'Ż dniu l l !ulego 20l6 r opon Ć}_ pińsl\a s'sfchov]Nann' dzi€i):

UsI ly zdnia ]L lutego 20la'r o pon]ocypańst$'aw9'ycho\'ys'!ńiudŻ1ecj)]

przyshsujc świadc?Ćńie wychowawcz. ]ub świadclcnie o cliaraktcrże podobnym do ślviadc,enia wvcho$aqc7ego 7a granicą' chyba że ptŻcpisy o koordynacjj

wychowywaniu dzicci).
oświgtlczah, że żapo.nalam/ z.łpoznalem się ż l'llłyższJ)n ?ouc:enieh'
oświadczan, że jestem śr|iadomy / ś*iadona odpoi,iedzialności klllńcj za .loże ie falrzrll,eeo oświadc.'enia.

_ llni.jlowo .. JrL' i Jodpr o "b. -t,.ud . . ('

U poz 1s5] świadczcnic $ychoBarrcŻe ]rrzys]uguje] ńaice. oJcu, oplckulowi
|\sląpila : \ ilńkie}n Lla sadu opi.kuiL:.Ea . pr:|spas.hienic d:ie.ka)


