Nazwa organu wtaSciwego prowadzqcego postqrpowanie

w sprawie Swiadczenia wychowawczego

1)

1)

Przez organ wlasciwy rozumie sig w6jta, burmistrza lub prezydenta miasta
wlaSciwego ze wzglgdu na miejsce zamieszkania osoby skladajqcej wniosek.

WNIOSEK O USTALENIE PRA'WA DO SWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO
Wniosek dotyczy okresu na iaki ustala siQ prawo do Swiadczenia wychowawczego:
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1. Dane osoby skladajqcej wniosek o ustalenie ptrawa
rra do Swiadczenia wychowawczego, zwanej dalei ,,wnioskodawcq"
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erdzajqcego to2samo56

tttttitrr

Data urodzenia

1)

Stan cywilny

tlttttrll
t1d rlm

I

rtri

Pte6,

M

2)

Adres miejsca zamieszkania
Kod pocztowy

MiejscowoS6

Numer

domu

Adres poczty elektronicznej - e-mail3)

Numer mieszkania

Numer telefonu

4)

1) Wypelnij tylko w przypadku, gdy nie nadarro numeru PESEL
2) Wpisz odpowiednio: panna, kawaler, zamq2na, zonaty, rozwiedziona, rozwtedziony, w separacji (tylko orzeczonej prawomocnym
wyrokrem sqdu), wdowa, wdowiec
3) Podanie adresu e-mail ulatwi kontakt w sprawie wniosku - jest obowiqzkowe jedynie przy
skladaniu wniosku drogq elekironicznq
4) Podanie numeru telefonu ulatwi kontakt w sprawie wniosltu, ale nie jest obowiqzrowe

2. Ustalenie prawa do Swiadczenia wychowawczego na dziecko/dzieci w wieku poni2ej 18. roku 2ycia,
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1) Wypetnij tylko w przypadku, gdy nie nadano numeru PES:L.
2) Wpisz odpowiednio: panna, kawaler,zamezna, zonaty, ro;zwiedziona,rozwiedziony, w separacji (tylko orzeczonej prawomocnym
wyrokiem sqdu), wdowa, wdowiec.
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61 819 44 64(65), fax 6L 622 24 44 APS SW
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zonaty, rozwiedziona,rozwiedziony,
wyrokiem sqdu), wdowa, wdowrec
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POUCZENIE I OSWIADCZENIA
1. Pouczenie

l,Napodstawieart4 ust.2ustawyzdniall lutego20l6r.opomocypafstwawwychowywaniudzieci (DzU z2O1Br.,poz.2134zpo2n.zm.),

Swiadczenie wychowawcze przysluguje:

1)matce albo ojcu, je2eli dziecko wsp6lnie zamieszkuje pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca, albo
2) opiekunowi faktycznemu dziecka (tj osobie faktycznir: opiekujqcej siq dzieckiem, je2eli wystqpila z wnioskiem do sqdu opiekuhczego
o przysposobienie dziecka), je2eli dziecko wsp6lnie zamieszkuje ipozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego, albo
3) opiekunowi prawnemu dziecka, albo

4) dyrektorowi domu pomocy spo{ecznej.
W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sEdu, jest pod opiekq naprzemiennq obydwojga rodzic6w rozwiedzionych,
2yjqcych w separacji lub zyjqcych w rozlqczeniu sprav/owanq w por6wnywalnych i powtarzajqcych sig okresach, kwotg Swiadczenia
wychowawczego ustala sig kazdemu z rodzicow w wysoko6ci polowy kwoty przyslugujqcego za dany miesiqc Swiadczenia
wychowawczego (art. 5 ust 2a ustawy). W takim wyparlku, do wniosku nale2y dolqczyc orzeczenie sqdu potwierdzajqce sprawowanie
opieki naprzemiennej przez rodzic6w nad dzieckiemldz ecmi
W przypadku dziecka umieszczonego w domu pomocy spotecznej Swiadczenie wychowawcze przysluguje dyrektorowi domu pomocy
spo+ecznej, chyba 2e inne osoby, o kt6rych mowa w irrt 4 ust 2 ustawy, uczestniczq w opiece nad dzieckiem i spelniajq warunki
uprawniajqce do otrzymania Swiadczenia wychowawczr.'go (art. 5a ustawy).

2 Prawo do Swiadczenia

wychowawczego przysluguje:
1) obywatelom polskim,
2) cudzoziemcom:
a) do kt6rych stosuje siq przepisy o koordynacji systern6w zabezpieczenia spolecznego,
b) jezeli wynika to zwiq2qcych Rzeczprrspolitq Polskq dwustronnych um6w migdzynarodowych o zabezpieczeniu spolecznym,

na terytorium Rzeczypospolitej F'olskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w zwtqzKu
okoliczno5ciami, okt6rych mowaw art. 127 ustaw,/z dnia12 grudnia2013 r ocudzoziemcach (Dz.U.22018r poz.2094 i 2399
oraz z 2019 r., poz 577 i 622), 1ezeli zamieszkujq z clziecmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
c) przebywajqcym

z

d) posiadajqcym kartg pobytu z adnotacjq,,dostgp do rynku pracy", je2eli zamieszkujq zdzietmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
z wylqczeniem obywateli paltstw trzecich, ktorzy uzyskali zezwolenie na prace na terytorium panstwa czlonkowskiego na okres
nieprzekraczaiqcy sze6ciu miesigcy, obywateli pafstw trzecich przyjgtych w celu podjgcia studi6w lub pracy sezonowej oraz obywateli
paistw trzecich, klorzy majq prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy,
e) przebywajEcym na terytorium Rzeczypospolitej Polsi<iej:
- na nnrrcratrria -^zwolenia na pobyt czasowy, o kt6l'm mowa w art.139a ust, 1 lub art. 139o ust. 1 ustawy zdnia12 grudnia 2013 r.
o cudzoziemcach, lub
- w zwiqzku z korzystaniem z mobilno6ci kr6tkotenninowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywajqcego
sta2 w ramach przeniesienia wewnqtrz przedsigbiorstwa na warunkach okreSlonych w arl 139n ust. 1 ustawy zdnia 12 grudnia 2013r.
o cudzoziemcach

- ie2eli zamieszkujq z dzie6,mi na terytorium Rzecz'tpospolitej Polskiej, z wylqczeniem cudzoziemc6w, kt6rym zezwolono na pobyt
i prace na okres nieprzekraczaiqcy dziewigciu mie sigcy, chyba2e przepisy o koordynacji system6w zabezpieczenia spolecznego
lub dwustronne umowy migdzynarodowe o zabezpieczeniu spolecznym stanowiq inaczej
f) przebywajqcym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
- napodstawiezezwolenianapobytczasowy,okt6rynmowawart.l5llubart, l5lbustawyzdnia12grudnia20l3r.ocudzoziemcach,
- na podstawie wizy krajowej w celu prowadzenia ba<lah naukowych lub prac rozwojowych,
- w zwiqzku z korzystaniem z mobilno6ci kr6tkoterrninowej naukowca na warunkach okreslonych w art. 156b ust. 1 ustawy z dnia
12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

- z wy+qczeniem cudzoziemc6w,

kt6rym zezwolono na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres nieprzekraczalqcy

szeSciu miesigcy, chyba, ze przepisy o koordynacji system6w zabezpieczenia spolecznego lub dwustronne umowy migdzynarodowe
o zabezpieczeniu spolecznym stanowiq inaczej

Prawo do Swiadczenia wychowawczego przysluguje wn. osobom, je2elizamieszkujq na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres,

w jakim majq otrzymywai Swiadczenie wychowawc:le, chyba ze przepisy o koordynacji system6w
lub dwustronne umowy migdzynarodowe o zabezpieczeniu spolecznym stanowiE inaczej

zabezpieczenia spolecznego

3. Swiadczenie wychowawcze przystuguje do dnia ukoriczerria przez dziecko 'l 8. roku zycta (art.4 ust. 3 ustawy).
5OC zl miesigcznie na dziecko (art 5 ust. I ustawy)
5 Swiadczenie wychowawcze nie przyslugujr=, je2eli
1)dziecko pozostaje w zwiqzku malzefiskim (art B ust. 1 pkt 1 ustawy);

4. Swiadczenia wychowawcze przysluguje w wysokoSci

2) dziecko zostalo umieszczone w instytucji zapewni,rjqcej calodobowe utrzymanie, tj schronisku dla nieletnich, mlodziezowym
o6rodku wychowawczym, zakladzie poprawczym areszcie Sledczym, zak+adzie karnym, a tak2e szkole wojskowej

lub innej szkole, je2eli instytucje te zapewniajq nieodplatnie pelne utrzymanie, albo w pieczy zastgpczej (art.8 ust. 1 pkt 2 ustawy);
3) pelnoletnie dziecko ma ustalone prawo do Swiadczenie wychowawczego na wlasne dziecko (art 8 ust 'l pkt 3 ustawy);
4) czlonkowi rodziny, przysluguje za granicq Swiadczenie wychowawcze lub Swiadczenie o charakterze podobnym do Swiadczenia
wychowawczego, chyba ze przepisy o koordynacji system6w zabezpieczenia spolecznego lub dwustronne umowy migdzynarodowe
o zat:ezpieczeniu spolecznym stanowiq inaczej (art, 3 ust 1 pkt 4 ustawy);
6 Przyznanie Swiadczenia wychowztwczego nie wymaga wydania decyli. Informacja o przyznaniu Swiadczenia wychowawczego zostanie
przekazana na wskazany w niniejszym wniosku adres poczty elektronicznej - o ile zostal wskazany. Je2eli adres poczty elektronicznej
nie zostal wskazany, informacjg o przyznaniu Swiadczenirl wychowawczego mo2esz odebra6 osobi6cie w organie rozpatrujqcym wniosek.
Nieodebranie informacji o przyznaniu Swiadczenia wychoruawczego nie wstrzymuje wyplaty Swiadczenia

2. O5wiadczenia dotyczqce ustalenia prawa do Swierdczenia wychowawczego na dziecko
O6wiadczam, 2e:
- powyzsze oane sq prawdztwe,
- zapoznalam lzapoznalem sig z warunkami uprawniajqc'/mi do Swiadczenia wychowawczego,
- na dziecko/dzieci, na ktore ubiegam sig o Swiadczenie wychowawcze, nie jest pobierane w tej lub innej instytucji Swiadczenie
wycnowawcze,

-

pelnoletnie dzieckoldzieci, na ktore ubiegam sig o Swiarlczenie wychowawcze, nie jest/nie sq uprawnione do Swiadczenia
wychowawczego na wlasne dziecko,
dzieckoldzieci, na kt6re ubiegarn sig o Swiadczenie wychowawcze nie pozostaje/nie pozostajq w zwiqzku malzeriskim ant nte
zostalo/nie zostaly umieszczone w pieczy zastgpczej, instytucji zapewniajqcej calodobowe utrzymanie, tj. mlodzie2owym oSrodku
wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakladzie p,tprawczym, areszcie Sledczym, zakladzie karnym, a tak2e szkole wojskowej
lub innej szkole, je2eli instytucje te zapewniajq nieodplatne pelne utrzymanre,

J

-

nie przysluguje na dziecko Swiadczenie wychowawcze lub Swiadczenie o charakterze podobnym
do Swiadczenia
a granicq lub przepisy o koordynacji system6w zabezpieczenia spolecznego lub dwustronne
umowy mrgdzynarodowe
spolecznym stanowiq, ze przyslugujqce za granicq Sr,tiadczenie nie wy+qcza prawa do takiego
Swiadczenra na

l*)

nie przebywam

;*)
!

PrzebYwam lY! _"1191"f, mojej rodziny,
Rzeczypospolitej

mojej rodziny, w tym wsp6lmalzonek lub drugi rodzic dziecka/dzieci, nie przebywa poza granicami
1ni, ?1191,"k
|)
Rzeczypospolitej Polskiej
w paf stwie, w kt6rym majq zastosowanie prz,:pisy o koordyrracji system6w zabezpieczenia
spolecznego z)

w tym wspolmalzonek lut

drugi rodzic dzieckaldzieci, przebywa poza

granrcaml

Polskiejl) w pahstwie, w kt6rym majq zastosowanie przr:pisy o koordynacji system6w
zabezpieczenia spolecznego2).
(w przvpadku zaznaczenia wypelnij sekcjq DANE czi-oNKow rwoJEJ RODZtNy
PRZEBYWAJACYCH ZA GRANTCA)

*)

wlaSciwe zaznaczyt znakiem
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1) Nie dotyczy wy)azdu lub pobytu turystycznego, leczniczego lut: zwiqzanego z podjgciem przez
dztecko ksztalcenia poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej.
2) Przepisy o koordynacji system6w zabezpieczenia spolecznego majq zastosowanie na
terenie: Austrii, Belgii, chorwacji, Danii, Finlandii, Francjl,
Grecji, Hiszpanii, Holandii, lrlandii, Luksemburga, Niemiec, eortugLtii, szwecji, wloch,
Wielkiej Brytanii]cypru, czech, Estonii, Litwy, totwy,
Malty, Polski, Slowacji, Slowenii, Wggier, Bulgarii, Rumunii, Norwegii, lslandii, Ljochtensteinu.
Szwaicarii.

DANE CZI.ONKOW TWOJEJ RODZINY PRZEBYWAJACYCH ZA GRAIVICA
rocziny za sranicqw tym wsp6+rrar2onka lub drugieso rodzica
tltbywania.cz{onka/czronk6w
13.,i:,;"nl:::"3::o:,^i:::'_t_1t*.!
dzieckaldzieci, wraz z adresem zamieszkania
poza granicamr Rf okres pobyl u, nazwg iadres pracoda*"y;;;;i;j."-""0;;;.0;;;;
dzialalnodci gospodarczej poza granicami Rp:

!:f
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przypadku zmian maiqcych wplyw na prawo do Swiadczenia wychowawczego,
osoba ubiegajEca sig jest obowiqzana
niezwlocznie powiadomi6 o tych zmianach gminny organ wlaSciwy reatizujqcy Swiadczenie
wychowawcze.
Niepoinformowanie gminnego organu wlaSciwego prowadzqcego postQpowanie w sprawie
swiadczenia wychowawczego
o zmianach o kt6rych mowa powy2ei, mo2e skutkowa6 powstaniem nienaleinie pobianego
5wiadczenia wychowawczego,
a w konsekwencji - koniecznoSciq iego zwrotu wraz z odsetkami ustarvowymi za
op62nienie.
Proszq o wplatg Swiadczenia wychowawczego na nastqpujqcy nr rachunkrr bankowego
/ w sp6ldzielczej kasie oszczgdno6ciowo_
kredytowgj 1);

(nazwa banku/kasy, oddzial)

(numer rachunku - 26 cyfr)

O6wiadczam, ze jestem wladcicielem
1)

/ wsp6lwla6cicielem / osobq upowainionq2) do w/w konta bankowego

wypelnil w przypadku, gdy Swiadczenie wychowawcze ma by6 wplacane na rzrchunek
bankovrry / w sp6ldzielczej kasie oszczqdno5ciowok rodrrf nraro i

2) Niepotrzebne
skre6li6

Do wniosku dolqczam nastqpuiEce dokumenty (oswiadczenia sq tak2e
d.kumentami):
1)

zl
3)

4l

oSwiadczam, 2e iestem 6wiadomy/Swiadoma odpowiedziatno1ci karnej za
zlozenie falszywego oSwiadczenia.

(miejscowoS6)

(data: dd / mm /
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(podpis wnioskodawcy)

