
Naila organu w,lasciwego prcwadz4ego postepowanie w sprilie Swiadeenia wychNawczego:

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO
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2.

Swiadczenie wychowawcze przysluguje na piennrsze dziecko jezeli doch6d rodziny w przeliczeniu na
osobg nie przekracza kwoty 800,00 zl. Je?e-li czlonkiem rodziny jest dziecko niepelnosprawne,
Swiadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko przysluguje jezeli dochod rodziny w przeliczeniu na
osobg nie przekracza kwoty 1 200,00 A.

Pierursze dziecko oznaczajedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukoficzenia 18.
roku 2yciaiw przypadku dzieci urodzonych tego samego dnia, miesiqca iroku, bqdqcych najstarszymi
dziecmiw rodzinie w wieku do ukohczenia 18. roku 2ycia (czyli w przypadku wieloraczk6w) pienrvsze
dziecko oznaczajedno z tych dzieci wskazane przez osobq ubiegajEc4 sie.

Niepelnosprawne dziecko oznacza dziecko legitymujqce sig orzeczeniem o niepelnosprawno$ci
okre6lonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu os6b niepelnospra-
wnych albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepelnosprawno5ci.

ftWnoszg o ustalenie prawa do Swiadczenia wychowawczego na pienrusze dziecko zamieszku jqce ze
'mnq otaz pozostajEce na moim utrzymaniu (w przypadku zaznaczenia - wypelni1 tabetq A oraz
tabelq B w przypadku ubiegania sig o Swiadczenie wychowawcze r6wnie2 na kotejne dzieci).

E Nie wnosze o ustalenie prawa do Swiadczenia wychowawczego na pienrusze dziecko zamieszkuj4ce
ze mnq onz pozostajqce na moim utrzymaniu (w pnypadku zaznaczenia - wypelni| tabelg B).



A. Pierwsze dziecko.
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Osoba ubiegaj4ca sig o
odpowiednie zal4czniki
czlonk6w rodziny.

Swiadczenie wychowawcze na pierursze
(o6wiadczenia) dotycz4ce osiqgnigtych

dziecko dol4cza do wniosku
dochodow wypelnione przez

18. roku 2ycia. inne ni2 pierwsze dziecko.

Wnoszg o ustalenie prawa do Swiadczenia wychowawczego na nastgpuj4ce dzieci/dziecko
zamieszkujqce ze mn4 oraz pozostaj4ce na moim utrzymaniu (Swiadczenie wychowawcze na
drugie i kotejne dziecko przysluguje do dnia ukohczenia przez dziecko 18. roku 2ycia i przysluguie
niezale2nie od osiqgniqtego dochodu):

B. Kolejne dziecko/dzleci (poni2sza lista nie obejmuje pierwszego dziecka).
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4. Dane czlonk6w rodziny

Rodzina oznacza odpowiednio: mal2onkow, rodzic6w dzieci, opiekuna faktycznego dziecka
(opiekun faktyczny dziecka to osoba faktycznie opiekujqcq siq dzieckiem, je2eli wystqpila z wnioskiem
do sqdu opiekufrczego o ptzysposobienie dziecka) oraz zamieszkuj4ce wsp6lnie z tymi osobami,
pozostajEce na ich utrzymaniu dzieci w wieku do ukonczenia 25. roku 2ycia, a tak2e dzieci, ktore
ukofczyty 25. rok 2ycia,legitymuj4ce siq orzeczeniem o znacznym stopniu niepelnosprawno5ci,
je2eli w zwi4zku z tE niepelnosprawno6ciE przysluguje Swiadczenie pielqgnacyjne lub specjalny
zasilek opiekuficzy albo zasilek dla opiekuna, o kt6rym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014
r. o ustaleniu i wyplacie zasilk6w dla opiekunow (Dz. U. z 2016 r. poz. 162). Do czlonk6w rodziny
nie zalicza sig dziecka pozostaj4cego pod opiek4 opiekuna prawnego, dziecka pozostaj4cego w
zutiqzku mal2efiskim, a tak2e pelnoletniego dziecka posiadajqcego wlasne dziecko.
W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sqdu, jest pod opiekq naprzemiennq
obydwojga rodzic6w rozwiedzionych, 2yjqcych w separacji lub 2yjEcych w rozlqczeniu, dziecko
zalicza siq jednocze6nie do czlonk6w rodzin obydwojga rodzic6w.
Osoba samotnie wychowujEca dziecko (oznacza to pannq, kawalera, wdowq, wdowca, osobg
pozostajqcq w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sqdu, osobg rozwiedzionq, chyba 2e
wychowuje wspolnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem) nie wpisuje do skladu rodziny
drugiego z rodzic6w dziecka.

W sklad mojej rodziny zgodnie z ww. definicjq wchodz4 Qgodnie z wnr. definicjq nale2y wpisac
wszystkich czlonkow rodziny osoby ubiegajqcej sig o Swiadczenie wychowawcze, w tym dzieci
wskazanewtabeliAiB):
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5. Oswiadczam, 2e orzeczeniem o niepelnosprawnosci lub orzeczeniem o umiarkowanym lub
znacznym stopniu niepelnosprawno6ci legitymuje siq nastgpujqce dziecko wchodzqce w sklad
rodziny (wypetnif tytko w przypadku ubiegania siq o Swiadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko
jeflli czlonkiem rodziny jest dziecko legitymuiqce siq ww. orzeczeniem):

lmig i nailisko dziecka

lmie i nwisko dziecka

6. Organ, do kt6rego s4 oplacane skladki na ubezpieczenie zdrowotne, o kt6rych mowa w art. 3
pkt 1 lit. a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o Swiadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r.

poz. 114, z p62n. zm.l (wypelni1 tylko w przypadku ubiegania siq o Swiadczenie wychowawcze na
pierwsze dziecko):

fl ZaWaa Ubezpieczefi Spolecznych

n Wojskowe Biuro Emerytalne

E Biuro Emerytalne Sluzby Wigziennej

n Jednostka organizacyjna wymiaru sprawiedliwoSci

! lnne

n Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego

Z Zaklad Emervta Ino-Rentowy M inisterstwa
Spraw WewnQtrznych

(naila i adres wla6ciwej jednostki)

7. fnne dane (wypelni1 tylko w przypadku ubiegania sig o Swiadczenie wychowawcze na pierwsze
dziecko):

7.1. Lqczna kwota aliment6w Swiadczonych na Eeczinnych os6b spoza rodziny wyniosla w roku te,|.lf .f
. .........0.......21..0.......... gr.

7.2. W roku kalendarzowym* poprzedzaj4cym okres, na ktory jest ustalane prawo do Swiadczenia
wychowawczego, czlonkowie rodziny osiqgngli dochody:

niepodlegajqce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od os6b flzycznych na zasadach
okre5lonyctrwart. 27,arl.30b, a rt.30c, art.30e iart.30f ustawy zdnia 26 lipca 199'l r. o podatku

dochodowym od os6b frzycznych (Dz. U. z 2012 r. po2.361, z p62n. zm.) - wskazane w pouczeniu
do Zalqcznika nr 2 (w przypadku zaznaczenia dodatkowo naleZy dolqczyc wypelnione o1wiadczenie
czlonka/czlonk6w rodziny stanowiqce Zalqcznik nr 2 do wniosku ),

Z z dzialdno6ci podlegajqcej opodatkowaniu na podstawie przepis6w o zryczattowanym podatku
dochodowym od niekt6rych przychod6w osi4ganych przez osoby flzyczne (ryczalt
ewidencjonowany lub karta podatkowa). pomniejszony o nalezny zryczaftowany podatek dochodowy
iskladki na ubezpieczenia spoleczne izdrowotne (w przypadku zaznaczenia dodatkowo naleZy
dotqczyC wypelnione oSwiadczenie czlonka/czlonk6w rodziny stanowiqce Zalqcznik nr 3 do wniosku),

! uzyskane z gospodarstwa rolnego, (w ptzypadku zaznaczenia dodatkowo nale2y dolqczyc
o1wiadczenie czlonka/czlonkow rodziny stanowiqce wypelnione Zalqcznik nr 3lub Zalqcznik nr 4 do
wniosku).

*) twpis6 pk kalendazowy, z K6rego doch6d stawi podstile ustalenia dochodu rodziny (w pzypadku ubiegania sie o 6wiad@nie wychowilG na okres truajEcy od I kwietnia 2016 r- do 30

wesnia 2017 r., naleA wpisad rok 2014).



Ponadto dochodem rodziny osoby ubiegaj4cej siq o Swiadczenie wychowawcze na pienrsze
dziecko sE przychody podlegajqce opodatkowaniu na zasadach okre6lonych w art.27, art.30b,
art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od os6b
fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, nale2ny podatek dochodowy od os6b
fizycznych, skladki na ubezpieczenia spoleczne niezaliczone do koszt6w uzyskania przychodu
oraz skladki na ubezpieczenie zdrowotne - dane o tych dochodach organ uzyskuje samodzielnie.

7.3. Informacja na temat sytuacji zwiEzanych z uzyskaniem lub utrat4 dochodu (wypelni1 tylko w
przypadku ubiegania sig o Swiadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko):
W roku kalendarzowym poprzedzalqcym okres, na ktory jest ustalane prawo do Swiadczenia
wychowawczego, lub po tym roku:

fl nast4pila utrata przez czlonka rodziny dochodu**),

f, nie nast4pila utrata przezczlonka rodziny dochodu.

W roku kalendarzowym popzedzaj4cym okres, na kt6ry jest ustalane prawo do Swiadczenia
wychowawczego,lub po tym roku:

E, nastEpilo uzys ka nie przez czlon ka rodzi ny doc hod u*** ),

A nie nast4pilo uzyskanie przez czlonka rodziny dochodu.
'*r*Jr"o*tr,zgodniezart 

2pktlgustawyzdnia'll lutego2016ropomocypanstwawwychowwaniudzieci (Dz U poz195),unaeautratedocioduspowodtranq:
- uzyskaniem prila do urlopu wychilaweego,
- utrat4 prawa do asilku lub stypendium dla beuobotnych,
- utrateatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
-utrat4zasi|kupzedemeryta|nego|ubsviadeniapzedemertja|nego,naueycie|skiego5wiadPeniakompensacyjnego.atak2eemerytur|ubrer|ty'rerttyro
-wyrjstrwaniempoaro|niczejdzia|a|no5cigospodareej|ubziieveniemjejwykonwaniawrzumieniuart14aust..ldustawyzdnia2|ipe20o4|.oswobo&iedzia|a|no5cigos&rj

(Dz. U. z 2015 r. Wz 584, z p62n zm.l,
- utrat4zas'*ku chorobilego, Swiadeenia rehabilitacyjnego lub zasilku maci€rzy6skiego, przysfugujecycfi po utracie ztrudnienia lub innei pracy zrobkilej,
- utratqasAdrcnych Swiadeei alimentacyjnych w iiAzku ze 6mierchosoby zobowie.zanej do tycf Swiadee6 lub utratqswiadeed pienie5ych wyda€nych w prrpadku bezskuteenogci

egzekuqi aliment6w w ili4zku ze Smiercieosoby abowi4anej do Swiadee6 alimentacyjnych,
- utrat4 Swiadeenia rodzicielskiego,
- utrat4asilku macierzyiskiego, o kt6rym mma w pzepisch o ubezpieeeniu spolsnym rolnik6w,
- utrat4stypendium doktoranckiego okreslonego w art 200 ust 'l ustawy z dnia27 lipe200]5 t. - Prarc o szkolniclwie wyzszym (Dz. U 22012 t- Wz 572, zp62n- zm l-

*1 Uzyskanie doc+rodu, zgodnie z art. 2 pkt 20 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r o pomocy paistwa w wychowywaniu, oznaea uzyskanie d@hodu spModMane:
- zakodeeniem urlopu wychowileego,
- uryskaniem prawa do zasilku lub stypendium dla bezobotnych,
- uryskaniem zatrudnienia lub innej pracy zrobkowej,
.urskaniemzasilkupzedemeMa|rgo|ub5wiadczeniapzedemerla|nego,nauczyci€|skiego5wiadczeniakompensacyjnego,elak2eemerytur|ubrenty,rer|nnej
-rozp@eciempo2|o|nieeid2ia|a|no5cigosPodarczej|ubwnowimiemjejwykonywaniapookresieziiegeniawmzumieniuarl14aust1dustawyzdnia2|ipa2oo4|.oswobz|edz|daL

nosci gospodareej,
- uzyskan'Em zasilku chorobowego, Swiadeenia retEbilitacyjnego lub zasilku meierzydskiego, prrysluguj4cych po utracie ztrudnienia lub inrei pracy arobkowej,
- uzyskaniem Swiadeenia rodzicielskiego,
- uzyskaniem zsilku macierzy6skiego, o kt6rym mowa w pzepisach o ubezpieczeniu spoleenym rclnik6w
- uzyskaniem stypendium doktoranckiego okeslon€go w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipc€ 2005 r. - Prarc o szkolnictwie wyzsym

Czg6c ll

O6wiadczam, ze:
- powyZsze dane s4 prawdziwe,

lzapoznalem siq z warunkami uprawniaj4cymi do Swiadczenia wychowawczego,
- na dzie€ko/dzieci, na kt6re ubiegam siq o Swiadczenie wychowawcze, nie jest pobierane w tej lub innej

instytucj i Swiadczen ie wych ow aw cze,
ffidzieci,nakt6reubiegamsiqoSwiadczeniewychowawcze,i+jesUnie94

uprawnione do Swiadczenia wychowawczego na wlasne dziecko,
- dzied<o/dzieci, na ktore ubiegam sig o Swiadczenie wychowawcze nie pozos'taielnie pozostajq w

zwiqzku mal2eriskim ani +ie-*sta*o/nie zostaty umieszczone, w pieczy zastgpczej, instytucji
zapewniajqcej calodobowe utrzymanie, tj. domu pomocy spolecznej, mlodzie2owym oSrodku
wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakladzie poprawczym, areszcie Sledczym, zakladzie
karnym, a tak2e szkole wojskowej lub innej szkole, je2eli instytucje te zapewniaj4 nieodplatne pelne
utrzymanie,

- czlonkowi rodziny nie przysfuguje na dziecko Swiadczenie wychowawcze lub Swiadczenie
o charakterze podobnym do Swiadczenia wychowawczego za granicq lub przepisy o koordynacji
system6w zabezpieczenia spolecznego lub dwustronne umowy miqdzynarodowe o zabezpieczeniu
spolecznym stanowi4, 2e przyslugujqce za granicq Swiadczenie nie wylqcza prawa do takiego
Swiadczenia na podstawie ustawy,



nie przebywam poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej*) w paristwie, w kt6rym majq zastosowanie
p rze p i sy o ko o rdyn a cj i syste m6 w zabezpieczenia s p olecz n e g o""),

n przebywam poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej") w paristwie, w kt6rym maj4 zastosowanie
p zep isy o koordyn acj i system6 w zabezpieczen ia spoleczn eg o"*),

czlonek mojej rodziny, w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy paf stwa w

wychovrrywiniu Ozieii, nie przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej") w paistwie, w kt6rym

maj4 zaitosowanie przepisy o koordynacji system6w zabezpieczenia spolecznego*").

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

wychowywiniu dzieii, przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej") w pafistwie, w kt6rym

m-a; 4 zastosowa n ie p rze p isy o koo rdyn acj i system6 w zabezpiecze n ia spolecz n eg o*").

'\ rr grani€mi Polskiei.
nr p Danii, Finl qi, Hiszpanii, Holandii, lrlandii, Luksemburga,

' ' ii, Wegler, Norwegii, lslandii, Liechtensteinu, Silajerii.

W przypadku zmian maj4cych wplyw na prawo do Swiadczenia wychowawczego,
w szczegolno$ci zaistnienia okoliczno6ci wymienionych w o5wiadczeniu, uzyskania dochodu lub
wystqpienia innych okoliczno6ci maj4cych wplyw na prawo do Swiadczenia wychowawczego, w
tyh zwiqzanychz konieczno6ciq ponownego ustalenia prawa do tego Swiadczenia na podstawie

irt.l usi. t4 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy pafistwa w wychowywaniu dzieci, osoba
ubiegajqca sig jest bbowiqzana niezwlocznie powiadomi6 o tych zmianach podmiot realizuj4cy
Swiadczenie wychowawcze.

Niepoinformowanie organu wla6ciwego prowadzEcego postgpowanie w sprawie Swiadczenia
wychowawczego o zmiinach, o kt6rych mowa powyiej, mo2e skutkowa6 powstaniem nienale2nie
pobranego Swiadczenia wychowawczego, a w konsekwencji - konieczno6ciq jego zwrotu wraz z
odsetkam i ustawowy mi za op62nien ie.

Obowiqzek informowania o zmianach w sytuacji dochodowej rodziny, w szczeg6lno6ci uzyskania
dochodu, dotyczy wytqcznie os6b ubiegajqcych si{otrzymuiqcych Swiadczenie wychowawcze
na pierwsze dziecko.

Proszq o wplatq Swiadczenia wychowawczego na nastgpujqcy nr rachunku bankowego
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Do wniosku dolqczam nastgpujqce dokumenty (oSwiadczenia sqtak2e dokumentami):
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Pouczenie

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

195) Swiadczenie wychowawcze pzysluguje: matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka (opiekun faktyczny
dziecka fo osoba faktycznie opiekujqcq sig dzieckiem, je2eli vtrystqpila z wnioskiem do sqdu opiekuhczego
o- pzysposobienie dziecka) albo opiekunowi prawnemu dziecka.
Swiadczenie wychowawcze pzysluguje:
1) obywatelom polskim,
2) cudzoziemcom:

a) do kt6rych stosuje siq pzepisy o koordynacji system6w zabezpieczenia spolecznego,
b) jezeli wynika to z wiq2qcych Rzeczpospolitq Polskq dwustronnych um6w migdzynarodowych o zabezpieczeniu

spolecznym,
c) pzebywajqcym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego

w zwiqzku z okolicznoSciami, o kt6rych mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
(Dz. U. poz. 1650, z p62n. zm.), je2eli zamieszkujq z czlonkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

d) posiadajqcym kartg pobytu z adnotacjq ,,dostgp do rynku pracy", je2eli zamieszkujq z czlonkami rodzin na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wylqczeniem obywateli paistw tzecich, kt6zy uzyskali zezwolenie na
prace na terytorium pahstwa czlonkowskiego na okres niepzekraczajqcy szeSciu miesigcy, obywateli pahstw
tzecich pzyjgtych w celu podjgcia studi6w oraz obywateli pahstw tzecich, K6zy majq prawo do wykonywania
pracy na podstawie wizy. Swiadczenie wychowawcze pzysluguje do dnia ukohczenia pzez dziecko 18. roku
2ycia (art.4 ust. 3 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy pahstwa w wychowywaniu dzieci).

Prawo do Swiadczenia wychowawczego pzysluguje osobom, o K6rych mowa w pkt 1 i 2, ieheli zamieszkujq na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pzez okres, w kt6rym majq otrzymywa6 Swiadczenie wychowawcze, chyba 2e
przepisy o koordynacji system6w zabezpieczenia spolecznego lub dwustronne umowy migdzynarodowe
o zabezpiec,zen i u spolecznym stanowiq inaczej.

Swiadczen ie wychowawcze n ie pzyslu g uje, jezel i :

1) dziecko pozostaje w zwiqzku malZehskim (art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy pahstwa w
wychowywaniu dzieci);

2) dziecko zostalo umieszczone w instytucji zapewniajqcej calodobowe utzymanie, tj. domu pomocy spolecznej,
schronisku dla nieletnich, rnlodzie2owym o6rodku wychowawczym, zakladzie poprawczym, areszcie Sledczym,
zakladzie karnym, a tak2e szkole wojskowej lub innej szkole, jezeli instytucje te zapewniajq nieodplatnie pelne

utzymanie, albo w pieczy zastgpczej (art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy paistwa w wychowywaniu
dzieci);

3) petnoletnie dziecko ma ustalone prawo do Swiadczenia wychowawczego na wlasne dziecko (art. 8 pkt 3 ustawy).

Swiadczenie wychowawcze nie pzysluguje czlonkowi rodziny, jezeli na dziecko przysluguje Swiadczenie wychowawcze
lub Swiadczenie o charakteze podobnym do Swiadczenia wychowawczego za granic4 chyba ze pzepisy o koordynacji
system6w zabezpieczenia spolecznego lub dwustronne umowy migdzynarodowe o zabezpieczeniu spolecznym
stanowiq inaczej (art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy paistwa w wychowywaniu dzieci).

O6wiadczam, Ze zapoznalamlzapoznafem sig z powyzszym ilouczeniem.

Oswiadczam, 2e jestem Swiadomy/Swiadoma odpowiedzialno6ci karnej za zlohenie falszywego o6wiadczenia.

04, o_ q, flo16 , sftN KOW't_L5tdl
(miejswo56, data i podpis osoby ubiega.i4ej sie)


