
Nrya organu wlasciwego prcwadz4ego postepowanie w sprawie Swiadczenia wychwaweego:

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SWADCZENIA WYCHOWAWCZEGO
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2.

Swiadczenie wychowawcze przysluguje na piennrsze dziecko je2elidochod rodziny w przeliczeniu na
osobq nie przekracza kwoty 800,00 A. Jeftli czlonkiem rodziny jest dziecko niepelnosprawne,
Swiadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko przysluguje jezeli doch6d rodziny w przeliczeniu na
osobg nie przekracza kwoty 1 200,00 zl.

Pierursze dziecko oznaczajedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukoficzenia 18.
roku 2yciaiw ptzypadku dzieci urodzonych tego samego dnia, miesi4ca iroku, bgdqcych najstarszymi
dziecmi w rodzinie w wieku do ukohczenia 18. roku 2ycia (czyli w przypadku wieloraizkowl pierwsze
dziecko oznaczajedno z tych dzieci wskazane przez osobg ubiegaj4cE sie.

Niepelnosprawne dziecko oznacza dziecko legitymujqce siq orzeczeniem o niepelnosprawno$ci
okreSlonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu os6b niepelnospra-
wnych albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepelnosprawno6ci.

! Wnoszg o ustalenie prawa do Swiadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko zamieszku jqce ze
mnq oraz pozostajqce na moim utrzymaniu (w przypadku zaznaczenia - wypetni1 tabelq A oraz
tabelq B w pnypadku ubiegania sig o Swiadczenie wychowawcze rownie2 na kolejne dzieci).

pNie wnosze o ustalenie prawa do Swiadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko zamieszkujEce
ze mna oruz pozostajqce na moim utrzymaniu (w przypadku zaznaczenia - wypelnic tabelq B).



A. Pierwsze dziecko.
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Osoba ubiegaj4ca siq o Swiadczenie wychowawcze na pietwsze dziecko dol4cza do wniosku
odpowiednie zal4czniki (o5wiadczenia) dotycz4ce osi4gnigtych dochod6w wypelnione przez
czlonk5w rodziny.

3.
18. roku 2ycia, inne ni2 pierwsze dziecko.

Wnoszq o ustalenie prawa do Swiadczenia wychowawczego na nastgpuj4ce dzieci/dziecko
zamieszkuj4ce ze mn4 oraz pozostajqce na moim utrzymaniu (Swiadczenie wychowawcze na
drugie i kolejne dziecko ptzysluguje do dnia ukortczenia przez dziecko 18. roku 2ycia i przysluguie
niezale2nie od osiqgniqtego dochodu):

B. Kofejne dziecko/dzieci (poni2sza lista nie obejmuje pierwszego dziecka).
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4. Dane czlonkow rodziny

Rodzina oznacza odpowiednio: mal2onkow, rodzicow dzieci, opiekuna faktycznego dziecka
(opiekun faktyczny dziecka to osoba faktycznie opiekujqcq sig dzieckiem, ie2eli wystqpila z wnioskiem
do sqdu opiekuftczego o przysposobienie dziecka) oraz zamieszkujEce wsp6lnie z tymi osobami,
pozotta;4ce na ich utrzymaniu dzieciwwieku do ukoficzenia 25. roku 2ycia,atakile dzieci, kt6re
ukofczyly 25. rok 2ycia,legitymuj4ce sig orzeczeniem o znacznym stopniu niepelnosprawno6ci,
je2eli w zwi4zku z t4 niepelnosprawno6ci4 przysluguje Swiadczenie pielggnacyjne lub specjalny
zasilek opiekuficzy albo zasilek dla opiekuna, o ktorym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014
r. o ustaleniu i wyplacie zasilk6w dla opiekun6w (Dz. U. 22O16 r. poz. 162). Do czlonk6w rodziny
nie zalicza sig dziecka pozostajecego pod opiek4 opiekuna prawnego, dziecka pozostajqcego w
zwi4zku mal2efiskim, a tak2e pelnoletniego dziecka posiadajqcego wlasne dziecko.
W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sqdu, jest pod opiekE naprzemienn4
obydwojga rodzic6w rozwiedzionych, 2yj4cych w separacji lub 2yjqcych w rozl4czeniu, dziecko
zalicza sig jednocze6nie do czlonk6w rodzin obydwojga rodzicow.
Osoba samotnie wychowujqca dziecko (oznacza to pannq, kawalera, wdowg, wdowca, osobg
pozostajqcq w separacji ozeczonej prawomocnym wyrokiem sqdu, osobg rozwiedzionq chyba 2e
wychowuje wsp6lnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem) nie wpisuje do skladu rodziny
drugiego z rodzic6w dziecka.

W sklad mojej rodziny zgodnie z ww. definicjq wchodzq (zgodnie z t A^t. definiciq nale2y wpisac
wszystkich czlonk5w rodziny osoby ubiegajqcej sig o Swiadczenie wychowawcze, w tym dzieci
wskazanewtabeli Ai B):
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5. O6wiadczam, 2e orzeczeniem o niepelnosprawno6ci lub orzeczeniem o umiarkowanym lub
znacznym stopniu niepelnosprawno6ci legitymuje siq nastgpuj4ce dziecko wchodzqce w sklad
rodziny (wypelni1 tylko w przypadku ubiegania sig o Swiadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko
jeSli czlonkiem rodziny jest dziecko legitymujqce siq ww. ozeczeniem):
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n
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lmie i nailisko dziecka

lmie i naruisko dziecka

6. Organ, do kt6rego sq oplacane skladki na ubezpieczenie zdrowotne, o kt5rych 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 po2n. zm.l (wypelni1 tylko w przypadku ubiegania siq o Swiadczenie wychowawcze na
pierwsze dziecko):

Zaklad U bezp iecze i Spolecznych

Wojskowe Biuro Emerytalne

Biuro Emerytalne Sluzby WiEziennej

Jednostka orga nizacyj na wym ia ru sprawied liwo6ci
(naila i adres wtasciwel jednostki)

! Inne
(naara i adres wla6ciwej jednostki)

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

7.1. Lqczna kwota aliment6w Swiadczonych na rzecz innych os6b spoza rodziny wyniosla w roku .............:)

7.2. W roku kalendarzowym* poprzedzajqcym okres, na kt6ry jest ustalane prawo do Swiadczenia
wychowaw czego, czlonkowie rodzi ny os iqg nqli dochody:

E niepodfegaj4ce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od os6b tizycznych na zasadach
okre6lonych w art. 27 , aft. 30b, a rt. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od os6b fizycznych (Dz. U. z 2012 r. po2.361, z p62n. zm.l - wskazane w pouczeniu
do Zalqcznika nr 2 (w przypadku zaznaczenia dodatkowo nale2y dolqczy1 wypelnione o$wiadczenie
czlonka/czlonk6w rodziny stanowiqce Zalqcznik nr 2 do wniosku ),

Z z dzialalno6ci podlegaj4cej opodatkowaniu na podstawie przepis6w o zryczaftowanym podatku
dochodowym od niekt6rych przychod6w osiqganych przez osoby lizyczne (ryczalt
ewidencjonowany lub kafta podatkowa), pomniejszony o nale2ny zryczaftowany podatek dochodowy
i skladki na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne (w przypadku zaznaczenia dodatkowo nale2y
dolqczy6 wypelnione oSwiadczenie czlonka/czlonk6w rodziny stanowiqce Zalqcznik nr 3 do wniosku),

E uzyskane z gospodarstwa rolnego, (w przypadku zaznaczenia dodatkowo nale?y dolqczyc
o1wiadczenie czlonka/czlonkow rodziny stanowiqce wypelnione Zalqcznik nr 3lub Zalqcznik nr 4 do
wniosku).

*) \wpis6 Dk kalendazowy, z kt6rego doch6d stawi podstile ustalenia dochodu rodziny (w przyp€dku ubiegania sie o 6wiadeenie wychowrr na okres traj4cy od 1 kwietnia 2016 r do 30
wzegnia 2017 t. , nale2y wpisa6 rok 201 4)

n Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego

Z Zaklad Emervta Ino-Rentowv M inisterstwa
Spraw Wewnqtrznych

gr.zl



Ponadto dochodem rodziny osoby ubiegajqcej siq o Swiadczenie wychowawcze na . pienrsze
dziecko sE przychody podlegaj4ce 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 zwi4zanych z uzyskaniem lub utrat4 dochodu (wypelni6 tylko w
przypadku ubiegania siq o Swiadczenie wychowawcze na piervvsze dziecko):
W roku kalendarzowym poprzedzajqcym okres, na ktory jest ustalane prawo do Swiadczenia
wychowawczego, lub po tym roku:

n nastqpila utrata przez czlonka rodziny dochodu**),
! nie nastqpila utrata przez czlonka rodziny dochodu.

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

E nastEpilo uzyskanie przez czlonka rodziny dochodu***),
n nie nast4pilo uzyskanie przez czlonka rodziny dochodu.

*) Utrata d@hodu, zgodnie z art 2 pkt 19 ustawy z dnia ll lutego 2016 r o tDmocy paistwa w wychowwaniu dzieci (Dz. U poz. 195), ma% utrate docfiodu spowodilan4:
- u4yskaniem prila do urlopu wychryileego,
- uta'.qpwa do zasilku lub stypmdium dla bezobotnych,
- utrat4atrudnienia lub innej pracy arobkowei,
.uhat4asi|kupzedemeMe|nego|ub$viadeeniapzedemeryta|rgo,naueycie|skiego6wiadczeniakompensacyjnego,atakzeemerytur|ubrenty,rntyrinrj|ubErsocja|neI.
-wyrejestrianiempozaro|niczejdziata|no5cigospodarrj|ubzawieganiemjeiwykonwaniawroamieniuart14aust.1dustawyzdnia2|iwa2oM|.oswobodziedzialal

(Dz. U.22015r pz 584,2p62n zm.l,
- utratqasilku chorobryego, Swiadrenia rehabilitacyjnego lub zasilku macierzyriskiego, przysluguj4cych po ufacie ufudnienia lub innej prmy zrobkowej,
- utrat4asedrnych Swiad*6 alimentacyjnych w iiezku ze smierciaosoby zobowiqanei do tych Swiadeed lub utratq6wiadeei pifiezrch wypla€nyc+l w prz.fpadku bskutecznosci

egzekucii aliment6w w ariq,zku ze SmieEi4osoby zobowieanej do 6wiadeei alimentacyjnych,
- utrat4 Sviadeenia roclzicielskiego,
- utratqasilku maciezyiskiego, o kt6rym mowa w pzepisch o ubezp'€czeniu spotMym rolnik6q
-utrat4stypendiumcloKoranckiegookreslonegowart.20Oust lustawyzdnia2Tlipe2OOSt.-PGwooekolnictwiewyzlszym(Dz-U-z2012t-pe-572,2p62n-zm.l-

*) Uzyskanie docltodu, zgodnie z art 2 pkt 20 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r o pom@y paistwa w wychowryaniu, @na% uryskanie d@hodu spwodwane:
- zakohreniem urlopu wychowileego,
- uzyskaniem prila do asilku lub stypendium dla bezrcbotnych,
- uryskaniem atrudnienia lub innej pracy zrobkowej,
-u.yskaniemaSi|kupzedemeMa|rgo|ub5wiadczeniePzedemeMalnego'nauczycie|skiego6wiadczeniakompensacyjnego,atakzeemeMur|ubrenty,rerrdz|nnej
-rozp@eciempozaD|nieeidziala|m5cigospodarPej|ubunowieniemjejwykonWaniapookresieziiegefiawrzumieniuart.14€ust.1dustiyzdnia2|iPcA2oM|.osrbodziedziate

nosci gospodareei,
- uzyskaniem zasilku choroborego, Swiaddenia rehabilitacyjnego lub usilku mrcierzyiskiego, przysluguj4cych po utracie ztrudnienia lub innej prary zrobkorej,
- uzyskaniem Swiadeenia rcdzicielskiego,
- uzyskaniem zsilku maciezy6skiego, o kt6rym mowa w pzepisach o ubezpieeeniu spolcnym mlnik6w,
-u4skaniemstypendiumdoktorarickiegookresloregowart.200usl l uslaryzdnia2Tlipc€2005n-Prilooskolnictwiewyzsym.
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OSwiadczam,2ei
- powyzsze dane sq prawdziwe,

apoznalem siq z warunkami uprawniajqcymi do Swiadczenia wychowawczego,
- na dzi#dzieci, na kt6re ubiegam siq o Swiadczenie wychowawcze, nie jest pobierane w tej lub innej

i nstytucj i Swiadczen ie wych ow aw cze,
-@zieci,naktoreubiegamsiqo5wiadczeniewychoWawcze,ge€#niesq

uprawnione do Swiadczenia wychowawczego na wlasne dziecko,
- Cuiee*o/dzieci, na ktore ubiegam sig o Swiadczenie wychowawcze -nie+€zosta1e/nie pozostajE w

zwiqzku malzefskim ani +ie-#l€/nie zostaly umieszczone w pieczy zastqpczej, 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 zapewniajE nieodplatne pelne
utrzymanie,

- czlonkowi rodziny nie przysluguje na dziecko Swiadczenie wychowawcze lub Swiadczenie
o charakterze podobnym do Swiadczenia wychowawczego za granic4 lub przepisy o koordynacji
systemow zabezpieczenia spolecznego lub dwustronne umowy migdzynarodowe o zabezpieczeniu
spolecznym stanowi4, 2e przyslugujqce za granicq Swiadczenie nie wylqcza prawa do takiego
Swiadczenia na podstawie ustawy,



tr

fr nie przebywam poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej") w paristwie, w kt6rym majq zastosowanie
' ' 

przepisy o koordynacji systemow zabezpieczenia spolecznego""),

n przebywam poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej*) w paistwie, w kt6rym maj4 zastosowanie
p rze p isy o koo rdyn acj i syste m6 w zabezpiecze n ia spoleczne g o**),

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

wychowywiniu Ozieii, nie przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.) w paristwie, w ktorym

maj4 zaitosowanie przepisy o koordynacji systemow zabezpieczenia spolecznego"").

czlonek mojej rodziny, w rozumieniu arl.2 pkt 16 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy pafstwa w

wychowywiniu dzieci, przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej*) w pafistwie, w kt6rym

m-a; 4 zaitosowa n ie p rze p isy o koo rdyn acj i syste m6 w zabezpieczenia spoleczn eg o**).

-) Nie u lub pob ub Pzezd grani€mi
*) pz aqi sysre go ienie: A oanii, Finl nii, Holandii, lrlandii, Luksemburga,

Nie silecji, -Cz 
, MaW, ii, Wegier, lslandii, Liechtensteinu, Seaj€rii

W przypadku zmian maj4cych wplyw na prawo do Swiadczenia wychowawczego,
w szczeg6lno6ci zaistnienia okoliczno6ci wymienionych w o6wiadczeniu, uzyskania dochodu lub
wystEpienia innych okolicznoSci maj4cych wplyw na prawo do Swiadczenia wychowawczego, w
tVn )wiezanyctrz konieczno6c;iq ponownego ustalenia prawa do tego Swiadczenia na podstawie

irt.t usi. t4 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy paristwa w wychowywaniu dzieci, osoba
ubiegaj4ca siq jest -obowiqzana 

nielwlocznie powiadomi6 o tych zmianach podmiot realizuj4cy
Swi adczen ie wyc how aw cze.

Niepoinformowanie organu wla6ciwego prowadzecego postqpowanie w sprawie Swiadczenia
wychowawczego o zmiinach, o kt6rych mowa powy2ej, mo2e skutkowa6 powstaniem nienale2nie
pobranego Swiadczenia wychowawczego, a w konsekwencji - konieczno6ci4 jego zwrotu wraz z

odsetkam i ustawowy mi za opoinienie.

Obowiqzek informowania o zmianach w sytuacji dochodowei rodziny, w szczegolno6ci uzyskania
dochoclu, dotyczy wyl4cznie osob ubiegajqcych siq/otnymuiqcych Swiadczenie wychowawcze
na pierwsze dziecko.

Proszq o wplatq Swiadczenia wychowawczego na nastgpujqcy nr rachunku bankowego
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Do wniosku dol4czam nastgpuj4ce dokumenty (o6wiadczenia sqtak2e dokumentami):
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4)



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 wystqpila z wnioskiem do sqdu opiekuficzego
o ptzysposobienie dziecka) albo opiekunowi prawnemu dziecka.
Swiadczen ie wychowawcze pzysluguje:
1) obywatelom polskim,
2) cudzoziemcom:

a) do kt6rych stosuje siq pzepisy o koordynacjisystem6w zabezpieczenia spolecznego,
b) jezeli wynika to z wiq2qcych Rzeczpospolitq Polskq dwustronnych um6w migdzynarodowych o zabezpieczeniu

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

w zwiqzku z okoliczno5ciami, o kt6rych mowa w ar1. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
(Dz. U. poz. 1650, zgo2n. zm.), jezelizamieszkujEz czlonkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

d) posiadajEcym kartq pobytu z adnotacjq ,,dostgp do rynku pracy", je2eli zamieszkujq z czlonkami rodzin na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wylqczeniem obywateli paflstw tzecich, kt6zy uzyskali zezwolenie na
prace na terytorium pahstwa czlonkowskiego na okres niepzekrae.zajqcy sze5ciu miesiqcy, obywateli pahstw
tzecich pzyjggch w celu podjgcia studi6w oraz obywateli paristw tzecich, kt6zy majqprawo do wykonywania
pracy na podstawie wizy. Swiadczenie wychowawcze pzysluguje do dnia ukoiczenia pzezdziecko 18. roku
2ycia (ut.4 ust. 3 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy pahstwa w wychowywaniu dzieci).

Prawo do Swiadczenia wychowawczego pzysluguje osobom, o kt6rych mowa w pkt 1 i 2, je2eli zamieszkujq na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pzez okres, w kt6rym majq otzymywa6 Swiadczenie wychowawcze, chyba 2e
przepisy o koordynacji system6w zabezpieczenia spolecznego lub dwustronne umowy miqdzynarodowe
o zabezpiec,zen i u spoleczny m stanowiq inaczej.

Swiadczen ie wychowawcze n ie pzyslu g uje, jezeli :

1) dziecko pozostaje w zwiqzku ma2ehskim (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, mlodziezowym oSrodku wychowawczym, zakladzie poprawczym, areszcie Sledczym,
zakladzie karnym, a tak2e szkole wojskowej lub innej szkole, je2eli instytucje te zapewniajq nieodplatnie pelne
utzymanie, albo w pieczy zastgpczej (art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 11 lutego 2Q16 r. o pomocy pafistwa w wychowywaniu
dzieci);

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

Swiadczenie wychowawcze nie pzysluguje czlonkowi rodziny, je2eli na dziecko pzysluguje Swiadczenie wychowawcze
f ub Swiadczenie o charakteze podobnym do Swiadczenia wychowawczego za granic4 chyba 2e pzepisy o koordynacji
system6w zabezpiec,zenia spolecznego lub dwustronne umowy migdzynarodowe o zabezpiec,zeniu spolecznym
stanowiq inaczej (art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy pahstwa w wychowywaniu dzieci').

O Swi ad cza m, 2e zapozna+aml zapoznalem s i Q z powyZszym p o u cze n ie m.

O6wiadczam, Ze jestem Swiadomy/Swiadoma odpowiedzialno6ci karnej zazlo2enie fahzywego o6wiadczenia.


