Nazwa organu wlaSciwego prowadzqcego postqpowanie

w sprawie jednorazowej zapomogi z tytulu urodzenia sig dziecka

Adres

1)

1)

1)

Przez organ wla5ciwy rozumie sig w6jta, burmistrza lub prezydenta miasta
wlaSciwego ze wzglgdu na miejsce zamieszkania osoby skladajqcej wniosek.

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI
Z TYTUI.U URODZENIA SIE DZIECKA
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|

1. Dane osoby skladajqcej wniosek o jednorazowq zapomoge z tytulu urodzenia siq dziecka, zwanej dalej ,,wnioskodawc4"

i numer dokumentu
potwierdzajEcego to2sam056

Numer PESEL
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MK

Seria

Ple6

1 )

Stan cywilny

2)

Adres miejsca zamieszkania
Adres poczty elektronicznej - e-mail3)
Numer

domu

Numer mieszkania

Numer telefonu

3)

1) Wypelnij tylko w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL.
2) Wpisz odpowiednio: panna, kawaler,zame2na,zonaty, rozwiedziona,rozwiedziony, w separacji (tylko orzeczone1 prawomocnym
wyrokiem sqdu), wdowa, wdowrec.
3) Podanie adresu e-mail i numeru telefonu nie jest obowiqzkowe, ale ulatwi kontakt w
sprawie wniosku.

2. Skladam wniosek o iednorazowq zapomogq z tytutu urodzenia siq dziecka na nastqpujqce dzieci:

Numer PESEL
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Seria inumer dokumentu
potwierdzajqcego to2samo66

1)

Seria i numer dokumentu
potwierdzajEcego to2samo56

1)

Seria inumer dokumentu
potwierdzajqcego to2samo56

1)

Wypelnij tylko w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL

DruX"

tel

61 819-44-64(65),

f

ax

67 622 24 44 OPS SR 4O2/ 2O2O b

Plei

Data urodzenia
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3. Dane czlonk6w rodziny - wpisz tutaj wszystkich czlonk6w swojej rodziny, czyli odpowiednio:

- wnioskodawce (siebie),
- dane dzieci, na kt6re wnioskujesz o jednorazowq zapomogg z tytulu urodzenia sig dziecka,
- dane Twojego mal2onka/drugiego rodzica dzieci,
- pozostale dzieci w wieku do ukohczenia 25 r. 2ycia, na kt6re nie wnioskujesz o jednorazowE
-

zapomogQ z tytulu urodzenia siq dziecka,
ale kt6re pozostajq na Twoim utrzymaniu,
dziecko, kt6re ukoiczylo 25. rok 2ycia legitymujqce siq orzeczeniem o znacznym stopniu niepelnosprawno6ci, je2eli w zwiqzku ztq
niepelnosprawno5ciq przysluguje Swiadczenie pielggnacyjne, specjalny zasilek opieku6czy lub zasilek dla opiekuna.

Definicja rodziny: zgodnie z art.3 pkt 16 ustawy o Swiadczeniach rodzinnych rodzina oznacza odpowiednio: mal2onk6w, rodzic6w
dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostajEce na utrzymaniu dzieci w wieku do ukohczenia 25. roku 2ycia, a tak2e dziecko,
kt6re ukoiczylo 25. rok 2ycia legitymujqce sig orzeczeniem o znacznym stopniu niepelnosprawnoSci. je2eli w zwiqzku
z tq niepelnosprawno6ciq przysluguje 5wiadczenie pielggnacyjne lub specjalny zasilek opiekuiczy albo zasilek dla opiekuna, o kt6rym
mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wyplacie zasilk6w dla opiekun6w.
Do czlonk6w rodziny nie zalicza sig:

- dziecka pozostajqcego pod opiekq opiekuna prawnego,
- dziecka pozostajqcego w zwiqzku mal2eiskim,
- pelnoletniego dziecka posiadajqcego wlasne dziecko.
W sklad mojei rodziny wchodzq:

Numer PESEL
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Seria i numer dokumentu
potwief dzajEcego to2samosi

1)

Pokrewie6stwo (relacja do wnioskodawcy)

2

Numer PESEL

i numer dokumentu
potwierdzajEcego to2samo56
Seria

1 )

Pokrewie6stwo {relacja do wnioskodawcy)

Numer PESEL

Seria i numer dokumentu
potwierdzajqcego to2samo66

Data urodzenia
1 )
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Pokrewiehstwo (relacja do wnioskodawcy)
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Numer PESEL

Seria i numer dokumentu
potwierdzaiEcego to2samo56

1 )

Pokrewiehstwo (relacja do wnioskodawcy)

Numer PESEL

Seria i numer dokumentu
potwierdzajqcego to2samo66

Data urodzenia
1 )

I dlci
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Pokrewief stwo (relacja do wnioskodawcy)

Numer PESEL

Seria i numer dokumentu
potwierdzajqcego tozsamo56

Pokrewie6stwo (relacja do wnioskodawcy)
1) wypelnij tylko w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL.
2

Data urodzenia
1 )
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W sklad mojej rodziny wchodzq (c.d.):

inumer dokumentu
potwierdzajqcego tozsamosi

1)

Seria i numer dokumentu
potwierdzajEcego to2samo56

1)

Seria

Data urodzenia

I t::la | I1rlrrlr r ; l:

Pokrewiehstwo (relacja do wnioskodawcy)

Numer PESEL

Data urodzenia

Pokrewiefistwo (relacja do wnioskodawcy)

t)

Wypelnij tylko w przypadku, gdy nie nadano numeru pESEL.

4' Zaznacz organ! do kt6rego sq oplacane skladki na ubezpieczenie zdrowotne za Ciebie i czlonk6w Twojej rodziny.

5. Dane dotyczqce dochod6w czlonk6w rodziny:
5.1 l-qczna kwota aliment6w Swiadczonych na zeczinnych os6b w roku:

_____-

____ wyniosla:

1)wpisr rok karendarzowy, z kt6rego dochod stanowi podstawe ustarenia dochodu ,odrinu. 'ok kalendarzowyl)

kwota aliment6w

zl

5.2 W roku kalendarzowym 1) poprzedzajEcym okres, na kt6ry jest ustalane prawo do jednorazowej zapomogi z tytulu
urodzenia sig dziecka, Ja lub czlonkowie mojej rcdziny (wskazani w punkcie 3 wniosku):
TAK NIE osiqgngli dochody niepodlegajEce opodatkowanru podatkiem dochodowym od os6b fizycznycn na zasadach
okre6lonychwarl.2T, art.30b,art.30c,art,30eiart 30f ustawyzdnia26 lipcalggl r o'poditkudochodowym

tr

I

TAK

NIE

TI

TAK

TI

od os6b fizvcznvch

(w przypadku zaznaczenia TAK wypelnij dodatkowo o'wiadczenie o dochodzie Twoim lub czlonka/czlonk6w rodziny)

osiqgngli dochody z dzialaino6ci podlegajqcej opodatkowaniu na podstawie przepis6w o zryczaltowanym podatku
dochodowym od niekt6rych przychod6w osiqganych przez osoby fizyczne - ryczalL ewidencjonowany lub rarta
oodatkowa

(w przypadku zaznaczenia
NIE

rAK dolqcz do wniosku zaswiadczenie z rJrzgdu skarbowego)

osiqgnqli dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego
(w przypadku zaznaczenia TNtK wypetnii dodatkowo oswiadczenie o przecigtnej wielkosci Twojego gospodarstwa
rolnego
lub gospodarstwa czlonka/czlonk6w rodzinV)

5.3 W roku kalendarzowym poprzedzajqcym okres zasilkowy lub po tym roku:
! nastqpita uIraia ptzez czlonka Twojej rodziny dochodu.l)
! nie nastEpi+a utala przez czlonka Twojej rodziny dochodu.l)
1

) Utrata dochodu, zgodnie z art 3 pkt 23 ustawy, oznacza utratq dochodu spowodowanq:
- uzysKaniem prawa do urlopu wychowawczego,
- utratq zasilku lub stypendium dia bezrobotnych,
- utratq zalrudnienia lub inne.1 pracy zarobkowej,

- utratq zasilku

przedemerytalnego lub Swiadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego Swiadczenia kompensacy1nego,
a takze emerytury tub renty,
renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego Swiadczenia uzupelniajqcego, o kt6iym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2O1g r.'o rodzicielskim

Swiadczeniu uzupelniajqcym,
wykre6leniemzrejestru pozarolniczei dzialalnoSci gospodarczej lubzawieszeniem jej wykonywaniawrozumieniuart. l6bustawy zdnia20grudnia 1990r
o ubezpieczeniu spolecznym roinik6w lub art. 36aa ust, 1 ustawy z dnia 13 paZazieritXa 199-8 r. o systemie ubezpieczen spolecznych,
- utratq zasilku chorobowego' swiadczenia rehabilitacyjnego lub zasilku macierzyriskiego, przyslugujqcych po utracie zatrudnienia lub inne.j pracy
zarobkowej,
- utratE zasqdzonych Swiadczeri alimentacyjnych w zwiqzku ze 6mierciq osoby zobowiqzanej do tych Swiadczeri lub utratE Swiadczerl pienigznych
'
wyplacanych w przypadku bezskutecznosci egzekucji aliment6w w zwiqzku ze Smierciq osoby zobowiqzanej do 6wiadczerl alimentaclnyc'h,
- utratq Swiadczenia rodzicielskiego,
- utratq zasilku macierzyriskiego, o kt6rym mowa w przepisach o ubezpieczeniu spolecznym rojnik6w
- utratq stypendium doktoranckiego okre6lon
zgodnie z przepisem przej6ciowym: art. 336
utratq dotychczasowego stypendium dokto
- obnizeniem wynagrodzenia z tytulu zattu
w rozumieniu ustawy o Swiadczeniach rodz
o szcze 96l nych rozw iqzaniach zwiqzany ch
nimi sytuacji kryzysowych),
- utratq dodatku solidarnosciowego przyznanego na podstawie ustawy o dodatku solidarnoSciowym przyznawanym w celu przeciwdzialania
negatywnym
skutkom COVID-19.

-

5.4 W roku kalendarzowym poprzedzajqcym okres zasilkowy lub po tym roku:
! nastqpilo uzyskanie przez czlonka Twojej rodziny dochodu.l)
! nie nastqpilo uzyskanie przez czlonka Twojej rodziny dochodu.l)
1

) Uzyskanie dochodu, zgodnie z art. 3 pkt 24 ustawy, oznacza uzyskanie dochodu spowodowane:
- zakoficzeniem urlopu wychowawczego,
- uzyskaniem zasilku lub stypendium dla bezrobotnych.
- uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
- uzyskaniem zasilku przedemerytalnego lub Swiadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego Swiadczenia kompensacyjnego,alakZe emerytury lub renty,
renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego Swiadczenia uzupe+niajqcego, o ktorym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim
Swiadczeniu uzupelniajEcym,
- rozpoczeciem pozarolniczej dzialalno6ci gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. '16b ustawy z dnia
20 grudnia 1990 r o ubezpieczeniu spolecznym rolnik6w lub art. 36aa ust 1 ustawy z dnia 13 pa2dziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeh spolecznych,
- uzyskaniem zasilku chorobowego, Swiadczenia rehabilitacyjnego lub zasilku macierzynskiego, przyslugujEcych po utracie zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej,
- uzyskaniem Swiadczenia rodzicielskiego,
- uzyskaniem zasilku macierzyriskiego, o kt6rym mowa w przepisach o ubezpieczeniu spolecznym rolnik6w
ust 1 i 7 ustawyzdnia20 lipca 2018r.- Prawooszkolnictwiewy2szym i nauce, atakze
-uzyskaniemstypendiumdoktoranckiegookre6lonegowart.209

zgodniezprzepisemprzej6ciowym: art

336pktl ustawyzdnia3lipca2OlSr.- Przepisywprowadza.jqceustawe-Prawooszkolnictwiewy2szyminauce

uzyskaniem dotychczasowego stypendium doktoranckiego okre6lonego w art 200 ust 1 ustawy z dnla 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyzszym
- uzyskaniem dodatku solidarno6ciowego przyznanego na podstawie ustawy o dodatku solidarno6ciowym przyznawanym w celu przeciwdzialania
negatywnym skutkom COVID-19
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'OUCZENIA I OSWIADCZENIA
1. Jednorazowa zapomoga z tytulu urodzenia sie dziecka przysluguje (art.1 ust. 2 i 3 ustawy):
1) obywatelom polskim,
2) cudzoziemcom:
a) do kt6rych stosuje sig przepisy o koordynacji systemow zabezpieczenia spolecznego,
b) jezeli wynika to zwiqZqcych Rzeczpospolitq Polskq dwustronnych um6w miedzynarodowych o zabezpieczeniu spolecznym,
c) przebywajqcym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt staly, zezwolenia na pobyt rezydenta
dlugoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w zwiqzku z okoliczno6ciami, o kt6rych mowa w art. 127

lubart. 186ust. lpkt3ustawyzdnia12grudnia2013r.ocudzoziemcachlubwzwiqzkuzuzyskaniemwRzeczypospolitej

Polskiej

statusu uchod2cy lub ochrony uzupelniajqcej, jezeli zamieszkujqzczlonkami rodzin na ierytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
d) posiadajqcym karte pobytu z adnotacjq "dostgp do rynku pracy", z wylqczeniem obywateli panstw trzecich, kt6rzy uzyskali zezwolenie
na pracA na terytorium pahstwa cz{onkowskiego na okres nieprzekraczajqcy 6 miesigcy, obywateli pahstw trzecich przyjetych w celu
podjecia studi6w lub pracy sezonowej oraz obywateli paristw trzecich, ktorzy majq prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy,
e) przebywajqcym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
- na podstawie zezwolenia na pobyi czasowy, o kt6rym mowa w art.'139a ust. 1 lub art. 139o ust. 1 usiawy zdnia 12 grudnia 2013 r.
o cudzoziemcach, lub
- w zwiqzku z korzystaniem z mobilnoSci kr6tkoierminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywajqcego
sta2 w ramach przeniesienia wewnqtfz przedsiebiorstwa na warunkach okre6lonych w art. '1 39n ust. 1 ustawy zdnia 12 grudnia 2013 r.
o cudzoziemcach
zczlonkamircdzin,z wylqczeniem cudzoziemc6w, kt6rym zezwolono na pobyt
- jezeli zamieszkujq na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisy
o koordynacji system6w zabezpieczenia spolecznego lub dwustronne
i pracg na okres nieprzekraczajqcy 9 miesigcy, chyba ze
umowy migdzynarodowe o zabezpieczeniu spolecznym stanowiA inaczel.
f) przebywajqcym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
- na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, o kt6rym mowa w art.151 lub art. 151b ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
- na podstawie wizy krajowej w celu prowadzenia badafr naukowych lub prac rozwojowych,
- w zwiqzku z korzystaniem z mobilno6ci kr6tkoterminowej naukowca na warunkach okre6lonych w art. '1 56b ust. 1 ustawy z dnia
12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
-zwy+qczeniem cudzoziemc6w, kt6rym zezwolono na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres nieprzekraczajqcy 6 miesigcy,
chyba, 2e przepisy o koordynacji system6w zabezpieczenia spotecznego lub dwustronne umowy miedzynarodowe o zabezpieczeniu
spolecznym stanowiq inaczq.
3) Prawo do jednorazowej zapomogi z tytulu urodzenia sie dziecka przysluguje osobom, o kt6rych mowa w pkt. 2, je2eli zamieszkujq
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasilkowy, w kt6rym otrzymujq jednorazowq zapomoge z tytulu urodzenia sie dziecka,
chyba 2e przepisy o koordynacji system6w zabezpieczenia spolecznego lub dwustronne umowy miedzynarodowe o zabezpieczeniu
spolecznym stanowiq inaczej.
Jednorazowa zapomoga przysluguje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jezeli doch6d
rodziny w przeliczeniu na osobe nie przektacza kwoty kryierium dochodowego okre5lonego w ustawie (art. 15b ust.2 ustawy)
Wniosek o wyplate jednorazowej zapomogi sklada sig w terminie 12 miesigcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek
dotyczy dziecka objetego opiekq prawnq, opiekq faktycznq albo dziecka przysposobionego w terminie 12 miesigcy od dnia objgcia dziecka
opiekq albo przysposobienia nie p62niej ni2 do ukohczenia ptzez dziecko 18. roku 2ycia. Wniosek zlo2ony po terminie organ wlaSciwy
pozostawia bezrozpoznania (art. 15b usi.3 ustawy).
Jednorazowa zapomoga nie przysluguje, jezeli (art. 15b ust. 4 ustawy):
'1) czlonkowi rodziny przysluguje za gtanicq Swiadczenie z tytulu urodzenia sie dziecka, chyba 2e przepisy o koordynacji system6w
zabezpieczenia spolecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu spolecznym stanowiq inaczej;
2) osobie samotnie wychowujqcej dziecko nie zostalo ustalone, na tzecz danego dziecka od jego rodzica, Swiadczenie alimentacyjne
na podstawie tytulu wykonawczego pochodzqcego lub zatwierdzonego przez sqd, chyba 2e:
a) rodzice lub jedno z rodzic6w dziecka nie zyje,
b) ojciec dziecka jest nieznany,
c) pow6dziwo o ustalenie Swiadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodzicow zostalo oddalone,
d) sqd zobowiqzal jednego z rodzicow do ponoszenia calkowitych koszt6w utrzymania dziecka i nie zobowiqzal drugiego z rodzic6w
do Swiadczenia alimentacyjnego na tzecz tego dziecka,
e) dziecko, zgodnie zorzeczeniem sqdu, jest pod opiekq naprzemiennq obojga rodzic6w sprawowanq w por6wnywalnych
i powtarzajqcych sie okresach.
Pozostawanie pod opiekq medycznq potwierdza sig za6wiadczeniem lekarskim lub za6wiadczeniem wystawionym przez polo2nq. Przepisy
w sprawie formy opieki medycznej nad kobietq w ciq2y oraz wzotu zaSwiadczenia potwierdzajqcego pozostawanie pod tq opiekq, wydane
na podstawie art. 9 ust. 8 ustawy, stosuje sig odpowiednio.
4

W przypadku zmian majqcych wplyw na prawo do jednorazowej zapomogi z tytulu urodzenia sig dziecka, w szczeg6lnosci
zaistnienia okolicznoSci wymienionych powy2ej lub uzyskania dochodu, wnioskodawca jest obowiEzany niezwlocznie
powiadomi6 o tych zmianach gminny organ wlaSciwy realizujqcy Swiadczenia rodzinne,
Niepoinformowanie gminnego organu wlaSciwego prowadzqcego postqpowanie w sprawie Swiadczefi rodzinnych o zmianach,
moze skutkowa6 powstaniem nienale2nie pobranych Swiadczeri rodzinnych, a w konsekwencji
. koniecznoSciq ich zwrotu wrazz odsetkami ustawowymi za op62nienie.

o kt6rych mowa powyiej,

2. O6wiadczenie dotyczqce ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi z tytulu urodzenia sig dziecka
OSwiadczam, ze:

- powyzsze dane sq prawdziwe,
- zapoznalamlzapoznalem sig z warunkami uprawniajqcymi do jednorazowej zapomogi z tytulu urodzenia sig dziecka,

- czlonkowi rodziny nie przysluguje na dziecko Swiadczenie z tytulu urodzenia siq dziecka za granicq.
Do wniosku dolqczam nastqpujqce dokumenty:
1)

2l

3)

4l

5)

b,

OSwiadczam, 2e iestem {wiadomy/Swiadoma odpowiedzialno6ci karnej za zlo2enie falszywego ofwiadczenia.

(miejscowoSd)

(data: dd /mm / rrrr\

(podpis wnioskodawcy)

oSwlADczENtE DoryczAcE FoRMy wypr.AcANtA SwtADczE(r
Nale2v zaznaczyE tvlko iednE formQ przekazvwania 6wiadczefi !!!
(niezaleznie od rodzaiu, Swiadczenia mogq byi przekazywane za pomocq tylko jednej formy platnoici)

lmiq i nazwisko

__

Adres

!

Proszg o przekazywanie przyznanego Swiadczenia na rachunek bankowy:

l;;=;; b;.ku;;;';1t
(numer rachunku - 26 cyfr)

O6wiadczam, 2e jestem wla5cicielem

E

OaUiorq w punkcie kasowym

/

/ wsp6lwla6cicielem / osobq upowaznionq*, do w/w konta

bankowego

plac6wce banku:
(nazwa i adres punktu kasowego / plac6wki banku)

*)

niepotrzebne skre5lii

(data

podpis wnioskodawcy)

