
Zalączniknr 1

PREZYDENT MIASTA RZE SZOWA
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Jagiellońska 6,35-025 Rzeszów
te|.17 86 29 33l, fax 17 85 25 856

WNIOSEK O USTALENIE PRA\ilA DO vCZEGO

Częśc I
Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczeni , zvlanej dalej ,,osobą
ubiegającą się".

ł,) W pr4rpadku, gdy nie nadano numeru PESEL, naleĘ podać numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość,

2. Ustalenie prawa do świadczenia wvchowawczego na pierwsze dziecko.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę

nie przekracza kwoĘ 800,00 zl. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie

wychowawcze na pierwsze dziecko przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza

kwo§ 1200,00 zl.
Pierwsze dziecko oznaczajedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku

Ęciai w przypadku dzieci urodzonych tego samego dnia, miesiąca i roku, będących najstarszymi dzieómi

w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku Ęcia (czy|i w prrypadku wieloraczków) pierwsze dziecko oznaczl
jedno zĘch dzieci wskazane przez osobę ubiegającą się.

Niepełnosprawne dziecko oznaaza dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności
określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo

orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

l Wnoszę o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko zamieszkującę ze mną oraz

pozostające na moim utrzymaniu (w przypadku zaznaczenia - wypełnić tabelę A oraz tabelę B w przypadku

ubiegania się o świadczenie wychowawcze również na kolejne dziecĄ.

$, Nie wnoszę o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko zamieszkującę ze mną
I

oJraz pozostające na moim utrzymaniu (w przypadku zaznaczenia - wypełnić tabelę B). rMŃ trWu,
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A. Pierwsze dziecko.

Imię Nazwisko Płeć
n kobieta
żmężczy7na

Numer PESEL*) Stan cywilny Obywatelstwo Data urodzenia
(dd-mm-rrrr)
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3. ustalenie prawa do świadczenia wvchowawczego na
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1 Imię Nazwisko Płeć
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2. Imię Nazwisko Płeć

l kobieta
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Numer PESEL*) Stan cywilny Obywatelstwo Data urodzenia
@,d-mm-nrr\

3. Imię Nazwisko Płeć

l kobieta
lmężczynta

Numer PESEL*) Stan cywilny Obywatelstwo Data urodzenia
@d-mm-rrrr\

4. Imię Nazwisko Płeć

n kobieta
amężczyma

Numer PESEL*) Stan cywilny Obywatelstwo Data urodzenia
(dd-mm-rrrr\

5. Imię Nazwisko Płeć

n kobieta
Jmężczyma

Numer PESEL*) Stan cywilny Obywatelstwo Data urodzenia
(dd-mm-trł\

numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamoŚĆ



4- Dane członków rodzinv

Rodzina oznacza odpowiednio: małżonkówo rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka
(opiekun faktyczny dziecka to osoba faktycznie opiekujqcq się dzieckiem, jeżeli wystqpiła z wnioskiem do sqdu
opiekuńczego o przysposobienie dziecka) oraz zamieszkujące wspólnie z tymi osobami, pozostające na ich
utrrymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku Ęciao a także dziecio które ukończyĘ 25. rok Ęcia,
legiĘmujące się orzeczeniem o znueznym stopniu niepełnosprawnościo jeżeli w związku z tą
niepełnosprawnością prrysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek
dla opiekunao o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia ż014 n o ustaleniu i łvypłacie zasiłków dla
opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162). Do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod

opieĘ opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w ałiązku małżeńskim, a talrże pełnoletniego dziecka
posiadającego własne dziecko.
W prrypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieĘ naprzemienną obydwojga rodziców
ronviedzionych, żyjących w separacji lub ryjących w rozłączeniuo dziecko zalicza się jednocześnie do
członków rodzin obydwojga rodziców.
Osoba samotnie wychowująca dziecko (omacza to pannę, kalłąlera, wdowę, wdowca, osobę pozostajqcq
w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sqdu, osobę ronłiedzionq, cłtyba że wychowuje wspólnie co
najmniej jedno dziecko z jego rodzicem) nie wpisuje do składu rodziny drugiego z rodziców dziecka.

W skład mojej rodziny zgodnie z,ww. definicją wchodzą (zgodnie zww. deJinicjq należy wpisać wszystkich
członków rodziny osoby ubiegajqcej się o świadczenie wychowawcze, w tym dzieci wskazane w tabeli A i B)z
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*) W prąrpadku, gdy nie nadano numeru PESEL, naleĘ podać numer i serię dokumentu
**) wypełnić tylko w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko.

5. Oświadczam, że orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym
stopniu niepełnosprawności legiĘmuje się następujące dziecko wchodzące w skład rodziny (wypełnić tylko
w przypadku ubiegania się o świadczenie wychownwcze na pierwsze dziecko jeśli członkiem rodziny jest dziecko
legiĘmujqce się ww. orzeczeniem):

(imię i nazwisko dziecka)

(imię i nazwisko stopień pokrewieństwa

(imię i nazwisko dziecka)



a Z ak*ad Ub ezpie czeń S p ołec znych

! Wojskowe Biuro Emerytalne

6. Organo do którego są opłacane składki na ubezpieczenie zdrowotneo o których mowa w ań. 3 pkt 1 lit. a
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych @z. U. z 2015 r. poz. 1|4, z późn. zm.\
(wypełnić Ęlko w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko):

D Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

J ZaŁJad Emerytalno-Rentowy Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych

D Biuro Emerytalne Służby Więziennej

! Jednostka organizacylna wymiaru sprawiedliwości. . . . . .

(nwa i adres właściwej jednostki)

! inne
i;;; ;;res włalciwe; ';eanostr.,;

7. Inne dane (wypełnić tylko w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowclwcze na pierwsze dziecko)z

7,1. Łączna kwota alimentów świadczonych na rzecz
zł .,...gr.

innych osób spoza rodziny wyniosła w roku ......... *)

7.ż W roku kalendarzowym* poprzedzającym okres, rla który jest ustalane prawo do świadczenia
wychowawc zego, cńonkowie rodziny osiągnęli dochody:

! niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób flzycznych na zasadach określonych
w art. 27, art.30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia ż6 lipca I99I r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 36l, z poźn. zm.) - wskazanę w pouczeniu do ZaŁącznika nr ż
(w przypadku zaznaczenia dodatkowo naleĄ dołqczyć wypełnione oświadczenie członka/członków rodziny
stanowiqce Załqcznik nr 2 do wniosku ),

! z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zrycza|łtowanym podatku
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby ftryczne (ryczałt ewidencjonowany lub karta
podatkowa), pomniejszony o należny zryczahowany podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne
i zdrowotne (w przypadku zaznaczenia dodatkowo należy dołqczyć wypełnione oświadczenie członka/członków
rodziny stanowiqce Załqczniknr 3 downiosku),

! uzyskane z gospodarstwa rolnego, (w przypadku zaznaczenia dodatkowo należy dołqczyć oświadczenie
członka/członków rodziny stanowiqce wypełnione Załqcznik nr 3 lub Załqcznik nr 4 do wniosku).

*) wpisać rok kalendarzowy, z klórego dochód stanowi podstawę ustalenia dochodu rodziny (w przypadku ubiegania się o świadczenie

wychowawcze na okres trwający od l kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r., naleĘ wpisać rok 2014).

Ponadto dochodem rodziny osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko są
prrychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w ań. 27, art. 30b, ań. 30c, ań. 30e

i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca l99I n o podatku dochodowym od osób firycznych, pomniejszone
o koszĘ uryskania przychoduo należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia
społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania prrychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne - dane
o Ęch dochodach organ uzyskuje samodzielnie.

7.3. Informacja na temat sytuacji mtiązanych z uryskaniem lub utratą dochodu (wypełnić tylko w przypadku
ubiegarlia się o świadczenie wychowclwcze na pierwsze dziecko):
W roku kalendarzowym poprzedzając;łn okres, na który jest ustalane prawo do świadczenia wychowawczego)
lub po tym roku:

D nastąpiła utrata przezcz|onka rodziny dochodu**),

! nie nastąpiła utrata przezczłonka rodziny dochodu.
W roku kalendarzowym poprzedzająeym okres, na który jest ustalane prawo do świadczenia wychowawczego,
lub po §im roku:

! nastąpiło uzyskanie przezczłonka rodziny dochodu***),

D nie nastąpiło uryskanie przez członka rodziny dochodu.



**) Utrata dochodu, zgodnie z art.2 pkt 19 ustawy z dnia 71 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wYchowYwaniu dzieci

(Dz. U. poz. 195), oznaczautratę dochodu spowodowaną:

- uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,

- utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

- utratązatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
_ utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego Świadczęnia

kompensacyjn.go, u także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,

_ wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art,

l4a ust. 1d ustawy , aniu z \tpia 20Oa.. o ,*Óbodrie działalności gospodarczej (Dz. lJ. z 2015 r, poz. 584, z PÓŻn,

zm,),
_ utratązasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługującYch Po utracie

zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do Ęch Świadczeń lub

utratą swiad czń płenięznych wypłacunv.ń * przypadku bęzskuteczności egzekucji alimentów w związku ze

śmieicią o soby zobow iązatlej do świadczeń alimentacyj nych,

- utratąświadczeniarodzicielskiego,
_ uffatą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisań o ubezpieczeniu społecznYm rolników,

utratą st}pendium dóktor*iki.go oi<reślonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 liPca 2005 r. - Prawo

o szkolnictwi e wyższym (Dz. U. z 20 12 r. poz, 57 2, z późn, zm,),
*ł,x) g2ys|ąnie dochodu, ,gooni" z art.2 pkt 20 ustawy , dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wYchowYwaniu,

omacza uzyskanie dochodu spowodowane :

- zakończęniemurlopuwychowawczego,

- uzyskaniem prawa do zasiłku lub stlpendium dla bezrobotnych,

- uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
_ uzyskaniem zasiłku przedemerltalnego lub świadczęnia przedemerltalnego, nauczycielskiego Świadczenia

kńpensacyjnego, a takze emeryury lub renty, renty rodzinnej lub rentY socjalnej,

- rozpgg7*ciem pozarolntczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania Po okresie zawieszenia

w rozumieniu art. l4aust. id ustawy z dntaż Iipca2004 r. o swobodzie działalnoŚci gospodarczej,

_ uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przYsługującYch Po

utracie zatrudnienia lub innei pracy zarobkowej,

uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecmYm rolników,

uzyskaniemstypendiumdoLtoranótiegookreŚ1onegowart.200ust.lu9tawyzdn.W,u*ouzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. t us*yĘjluą-r / 4pca zw) r. _ I

o szkolnictwie wyższym. 
', 
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Część II
ko

Oświadczam, że:

powyższe dane są prawdziwe,
zapóznałam/ zapoznałem się z warunkami uprawniającymi do świadczenia wYchowawczęgo,

nu dzięckoldzieci, na które ubiegam się o świadczenie wychowawcze, nie jest Pobierane

w tej lub innej ins§rtucji świadczenie wychowawQzę,

pełntletnie dźieckoftńeci, 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 rwlVktl
małżeńskim ani nie zostńo/nió zostĄ umieszczone w pieczy zastępczej, instytucji zapewniającej całodobowe

utrzymanie, tj. domu pomocy społecmej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich,

,uńdri"pop.u*"ą^, aresició śledczyń, zakładzię karnym, atakże szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli

ins§rtucje te zapewniają nieodpłatne pełne tltrzymanie,

członkowi rodziny 
- 
nie przysługuje na dziecko świadczenie wychowawcze lub Świadczenie

o charalłęrze podoLnym do świadczenia wychowawczęgo zagranicą lub przepisy o koordYnacji sYstemów

zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umo\ily międzynarodowe o zabezPieczeniu sPołeczn5rm stanowią,

że przysługające zagranidą świadczenie nie wyŁączaprawa do takiego świadczenia na Podstawie ustawY,

S.nie przebywam poza granicami RzeczypospolĘ Polskiej*) w państwie, w którym mają zastosowanie PrzePisY

'o koorłyn u"j i systemów zabezpieczen ia społeczn 99o * * ),

n przebywam poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej*) * państwie, w którym mają zastosowanie PrzePisY

o koordynacj i systemów zabezpieczenia społecznego * *),



fi członek mojej rodziny, w rozumieniu art. ż plł 16 ustawy z dnia 11 lutego ż016 r, o pomocy państwa

'w wychowywaniu dzieci, nie przebywa poza granicami RzeczypospoliĘ Polskięj*) w państwie, w którym mają
zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zńezpieczenia społecznego**).

! członek mojej rodziny, w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa

w wychowywaniu dzieci, przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej*) w państwie, w którym mają
zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego**).

*) Nie doĘczy wyjazdu lub pobytu turystycznego, leczniczego lub związmego z podjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej.**) Przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego mają zastosowanię na tęrenie: Austrii, Belgii, Chorwacji, Danii,
Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburga, Niemiec, Portugalii, Szwecji, Włoch, Wielkiej Brytanii,
Cypru, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Malty, Polski, Słowacji, Słowęnii, Węgier, Bułgarii, Rumunii, Norwegii, Islandii,
Liechtensteinu, Szwaj carii.

W prrypadku zmian mających wptyw na prawo do świadczenia wychowawczego,
w szczególności zaistnienia okoliczności wymienionych w oświadczeniu, uzyskania dochodu lub wystąpienia
innych okoliczności mających wp}yw na prawo do świadczenia wychowawczego, w tym zu,iązanych
z koniecznością ponownego ustalenia prawa do tego świadczenia na podstawie ań. 7 ust.I-4 ustawy z dnia
11 tutego ż016 r. o pomocy pań§twa w wychowywaniu dzieci, osoba ubiegająca się jest obowiązana
niezwłocznie powiadomić o tych zmianach podmiot realizujący świadczenie wychowawcze.
Niepoinformowanie organu właściwego prowadzącego postępowanie w §prawie świadczenia
wychowawczego o zmianach, o których mowa powyżej, może skutkować powstaniem nienależnie
pobranego świadczenia wychowawczego, a w konselrwencji - koniecznością jego zwrotu wraz, z odsetkami
ustawowymi za opóźnienie.
Obowiqzek informowania o zmianach w sytuacji dochodowej rodziny, w szczególności uzyskania dochodu,
dotyczy wyłqcznie osób ubiegajqcych się/otrzymujqcych świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko.

Proszę o wpłatę świadczenia wychowawczego na następujący nr rachunku bankowego

a o Ą Ą Ą L Ł ó* 2. b 5 6 6 Ą lą fl, 2, 0 5 5 5 Ą Ą 4 Ą o
w banku. T§9..,.99_...,g?p.§itrk H MesrcNir

(nazwa ba*u)

Do wniosku dołączamnastępujące dokumenty (oświadczenia są także dokumentami):

pouczenie

Na podstawie art, 4 ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195)

świadczenie wychowawcze przysługuje: matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka (opiekun faktyczny dziecka to osobą

faktycznie opiekujqcq się dzieckiem, jeżeli wystqpiła z wnioskiem do sqdu opiekuńczego o przysposobienie dziecka) albo
opiekunowi prawnemu dziecka.
Swiadczenie wychowawcze przysługuje:

1) obywatelom polskim,
2) cudzoziemcom:
a) do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecmego,
b) jeżeli wynika to zwiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym,
c) przebywając}m na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego

w zwięku z okolicznościami, o których mowa w art. l27 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz.

1650, z późn. zm.), jeżelt zaInieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
d) posiadającyrn kartę pobytu z adnotacją,,dostęp do rynku pract'', jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium
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1)

ż)

3)

4)



Rzeczypospolitej Polskiej, z wył:ączeniem obyrłateli panstw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na tery'torium

państwa cŹłonkowskiego na okres nieprzekłaczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia

sfudiów oraz obywateli państw ttzecich,którzy mają prawo do wykonlrvania pracy na podstawie wizy.

świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku Ęcia (art.4 ust. 3 ustawy z dnia 1l

lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychow;rwaniu dzieci).
prawo do świadózenia wychowawczego przysługuje osobom, o ldórych mowa w pkt 1 i 2, jeżeli zanieszkują na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w któryłn mają otrąłnywać świadczenie wychowawcze, chyba że przepisy

o koordynacji systemów zabezpleczenia społecmego lub dwustronne umowy mięĘmarodowe o zabezpieczeniu społecmym

stanowią inaczej.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:
1) dziecko pozostaje w związku małzeńskim (art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa

w wychowywaniu dzieci);
2) 

- 
dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, tj. domu pomocy społecznej,

schronisku dla nieletnich, młodzieźowym ośrodku wychowawczym, zahJadzie poprawcą/m, areszcie ŚledczYn, zalładzie
karnym, a także szkole wojskowej lub innej szkole, jezeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie peŁre utrąTnanie, albo

w pieczy zastępczej (art. 8 pkt 2 ustawy z dnia lt lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci);

3) pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko (art. 8 pkt 3 ustawY).

świadczenie wychowawcze nie przysługuje członkowi rodziny, jeżelina dziecko przysługuje świadczenie wychowawcze lub

świadczenie o charakterze podobnl,rn do świadczenia wychowawczego za granicą, chyba że przepisy o koordYnacji

systemów zabezpieczenia społecmego lub dwustronne umowy międąmarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią

inaczej (art. 8 pkt 4 ustawy z dnia Il lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci).

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznńem się z powyższym pouczeniem-

oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożeniefałszywego oŚwiadczenia.

ftw,
(miejscowość, data i podpis osoby ubiegającej się)

ą

?pn?t sł s/€


