Id

Nazwa organu wlaSciwego prowadzqcego postgpowanie

w sprawie zasilku rodzinnego

Adres

1)

1)

1)

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

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASILKU RODZINNEGO ORAZ DODATK6W
DO ZASII.KU RODZINNEGO

/20

Wniosek dotyczy okresu zasilkowego: 20

(okres zasilkowy trwa od 1 listopada do 31 pa2dziernika nastgpnego roku kalendarzowego)

czEsc

I

1. Dane osoby skladajqcej wniosek o zasilek rodzinny oraz dodatki do zasilku rodzinnego, zwanej dalej

,,wnioskodawcq"

Numer PESEL

Seria i numer dokumentu
potwierdzajEcego tozsamosd

Data urodzenia
1 )

Stan cywilny

ld dlrltlrfllr

lr lr li

l

2)

Adres miejsca zamieszkania
MiejscowoS6

Adres poczty elektronicznej - e-mailst
Numer

domu

Numer mieszkania

Numer telefonu

3)

N
N
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q

o

o

N
@

@
@

o
@

o

*)

Niepotrzebne skre6li6.
1) Wypelnij tylko w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL
2) Wpisz odpowiednio: panna, kawaler,zamg2na,2onaty, rozwiedziona, rozwiedziony, w separacji (tylko orzeczone1 prawomocnym
wyrokiem sqdu), wdowa, wdowiec.
3) Podanie adresu e-mail i numeru telefonu nie jest obowiqzkowe ale ulatwi kontakt w sprawie wniosku.
a) Wypelnij w przypadku, gdy adres jest inny ni2 polski.
1

*)

Nieootrzebne skreSli6.
Wypelnij tylko w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL.
2) Wpisz odpowiednio: panna, kawaler,zamQZna,2onaty, rozwiedziona,rozwiedziony, w separacji (tylko orzeczonej prawomocnym
wyrokiem sqdu), wdowa, wdowiec.
a) Wypelnij w przypadku, gdy adres jest inny ni2 polsk..

t)

2

*)

Niepotrzebne skre6li6.
Wypelnij tylko w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL.
2) Wpisz odpowiednio: panna, kawaler,zamezna, zonaty, rozwiedziona, rozwiedziony, w separacji (tylko orzeczone1 prawomocnym
wyrokiem sqdu), wdowa, wdowiec.
+) Wypelnij w przypadku, gdy adres jest inny ni2 polski

t)

3. Skladam wniosek o dodatek do zasilku rodzinnego z tytulu:
(zakre6lii odpowiedni kwadrat i wpisai dane dzieci)

I
1.
I
1.
I

g.t urodzenia sig

dziecka

(imig i nazwisko

2.

dziecka)

(imiq i nazwisko dziecka)

3.2 opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
(nale2y wypetni6 o6wiadczenie w CZISCI ll pkt 1)
(imig i nazwisko

2.

dziecka)

(imiq i nazwisko dziecka)

a.S samotnego wychowywania dziecka (dodatek przysluguje maksymalnie na dwoje dzieci) - nalezy
wypelni6 o5wiadczenie w CZISCI ll pkt 2

na:

1.

(imiq i nazwisko

2.

dziecka)

(imig i nazwisko dziecka)

5

c.d. 3. Skladam wniosek o dodatek do zasilku rodzinnego z tytulu:
(zakre6li6 odpowiedni kwadrat i wpisai dane dzieci)

E

S.+ wychowywania dziecka

w rodzinie wielodzietnej (dodatek przysluguje

na trzecie

i kazde kolejne

dziecko uprawnione do zasilku rodzinnego)

na:

1.

3.4
E
1.

(imig i nazwisko

dziecka)

(imig i nazwisko

dziecka)

S.S ksztalcenia

E

S.O

(imig i nazwisko dziecka)
(imiq i nazwisko dziecka)

i rehabilitacji dziecka niepelnosprawnego

(imig i nazwisko

dziecka)

(imie i nazwisko

dziecka)

3.

2.

2.
(imiq i nazwisko dziecka)

4.
(imig i nazwisko dziecka)

rozpoczgcia roku szkolnego

orzezi

1.
2.

I

na rok

szkolny

I

na rok

szkolny

I

na rok

szkolny

I

(imiq i nazwisko dziecka)

4.

(imiq i nazwisko dziecka)

S.Z podjgcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
(na czq$ciowe pokrycie wydatk6w zwiqzanych z zamieszkaniem w miejscowo6ci. w kt6rej znajduje siq
siedziba szkoly) - nale2y wypelnii o6wiadczenie w CZQSCI ll pkt 3

na:
na rok

na rok

na rok

I

szkolny**)

I

oraz rok

szkolny**)

I

(imig i nazwisko dziecka)

I

4.

szkolny*)

oraz rok

(imiq i nazwisko dziecka)

3.

szkolnyt)

na:

(imiq i nazwisko dziecka)

I

2.

szkolny*)

na:
na rok

1'

szkolnv*)

na:

E

szkolny

(imiQ i nazwisko dziecka)

3.

I

na rok
(imig i nazwisko dziecka)

oraz rok
(imiQ

I

szkolny**)

I

i nazwisko dziecka)

oraz rok

szkolny"*)

I

3.8 podjecia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
(na pokrycie wydatk6w zwiEzanych z zapewnieniem dziecku mozliwo6ci dojazdu z miejsca zamieszkania
do miejscowo6ci, w kt6rej znajduje sig siedziba szkoly) - nale|y wypelni6 o6wiadczenie w CZQSCI ll pkt

na:
na rok

(imig i nazwisko dziecka)

szkolny")

na:
na rok

1.

szkolny"")

I

(imig i nazwisko dziecka)

I

oraz rok

szkolny**)

I

3.
(imiQ i nazwisko dziecka)

szkolnyr)
na:
4.

I

szkolny")

I

na rok

na rok

otaz rok

2.

szkolny*)

na:

I

oraz rok

szkolnyr")

I

(imie i nazwisko dziecka)

oraz rok

*) Wpisad bie2qcy rok szkolny.

szkolny"")

I

**) Wypelni6 w przypadku ubiegania sig o dodatek tak2e na kolejny rok szkolny; w pustym miejscu wpisa6 kolejny rok szkolny.
4

3

4. Dane czlonk6w rodziny:
Wpisz tutaj wszystkich czlonk6w rodziny, czyli odpowiednio:
- wnioskodawca (siebie),
- dane os6b (dzieci), na kt6re wnioskujesz o zasilek rodzinny oraz dodatki do zasilku rodzinnego,
- dane Twojego malzonka albo drugiego rodzica dzieci, z ktdrym wychowujesz co najmniej jedno wsp6lne dziecko,
- pozostale dzieci w wieku do ukoriczenia 25 r, 2ycia, na kt6re nie wnioskujesz o zasilek rodzinny oraz dodatki do zasilku rodzinrrego,
ale kt6re pozostajq na Twoim utrzymaniu,

- dziecko, kt6re ukohczylo 25. rok zycia legitymujqce sig orzeczeniem o znacznym stopniu niepelnosprawnoSci, jezeli w zwiqzku
niepelnosprawnoSciq przysluguje Swiadczenie pielggnacyjne, specjalny zasilek opiekuiczy lub zasilek dla opiekuna.

zIq

z art.3 pkt 16 ustawy o Swiadczeniach rodzinnych rodzina oznacza odpowiednio: malzonk6w, rodzlic6w
dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostajqce na utrzymaniu dzieci w wieku do ukoriczenia 25. roku 2ycia, a takze dzir>cko,
kt6re ukoriczylo 25. rok zycia legitymujqce sig orzeczeniem o znacznym stopniu niepelnosprawnoSci, je2eli w zwiqzku z lq
niepelnosprawno6ciq przysluguje Swiadczenie pielggnacyjne lub specjalny zasilek opiekuiczy albo zasilek dla opiekuna, o kt6rym ntowa
w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wyplacie zasilk6w dla opiekun6w.
Definicja rodziny: zgodnie

Do rodziny nie zalicza siq:
- dziecka pozostajqcego pod opiekq opiekuna prawnego,
- pelnoletniego dziecka posiadajqcego wlasne dziecko,
- dziecka pozostajqcego w zwi4zku mal2eiskim.
Dziecko, zgodnie z art.3 pkt 4 ustawy o Swiadczeniach rodzinnych, oznacza dziecko wlasne, malzonka, przysposobione oraz dzit>cko,
w sprawie kt6rego toczy sig postgpowanie o przysposobienie, lub dziecko znajdujqce sig pod opiekq prawnq.
fV
1

sklad mojej rodziny wchodzq:

Wnioskodawca

T
K

2

Pokrewieristwo (relacja do wnioskodawcy)

3

Pokrewieristwo (relacja do wnioskodawcy)

4

lmiq
Numer PESEL

Nazwisko
Seria i numer dokumentu
potwierdzaiEcego to2samo56

Data urodzenia
1)

Pokrewiehstwo (relacja do wnioskodawcy)

5

Numer PESEL

I d l.l I rnl rirl r- | r I r I r'
f-l
-

lmiq

Pte6

I

TT
MK

Zaznacz je2eli dziecko, bqdqce cztonkiem rodziny
posiada orzeczenie o niepelnosprawno6ci2)

Nazwisko

i numer dokumentu
potwierdzajqcego to2samo56
Seria

Pokrewier'rstwo (relacja do wnioskodawcy)

Data urodzenia

Ple6

1)

l0ldlnrrnlf
11
-

lr

I rl

Zaznacz je2eli dziecko, bqdqce czlonkiem rodziny
posiada orzeczenie o niepelnosprawno6ci2)

1) Wypelnij tylko w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL
2) zaznacz je3li dziecko posiada otzeczenie o niepelnosprawno6ci (w przypadku dziecka w wieku do ukorlczenia 16. roku 2ycia)
lub orzeczenie o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepelnosprawno6ci.

5

IT
MK

Seria i numer dokumentu
potwierdzajqcego to2samo56

Numer PESEL

1)

Pokrewierlstwo (relacja do wnioskodawcy)

I
-

Zaznacz je2eli dziecko, bgdqce czlonkiem rodziny
posiada orzeczenie o niepelnosprawno6ci2)

lmig
Seria i numer dokumentu
potwierdzajqcego to2samo56

Numer PESEL

Data urodzenia
1 )

Pokrewieistwo (relacja do wnioskodawcy)

l c l d l ml |n l r l f l f l r
I
-

l

Zaznacz je2eli dziecko, bqdqce czlonkiem rodziny
posiada orzeczenie o niepelnosprawno6ci2)

lmig
Seria i numer dokumentu
potwierdzajqcego to2samo56

Numer PESEL

tttl

Data urodzenia
1 )

Pokrewieistwo (relacja do wnioskodawcy)

I d I d I irl
ll
-

nr

lr

I

r IrI|

|

Zaznacz je2eli dziecko. bqdqce czlonkiem rodziny

posiada orzeczenie o niepelnosprawno6ci2)

Seria i numer dokumentu

potwierdzaiqcego to2samosi'l

Ftec

Pokrewieristwo (relacja do wnioskodawcy)

10

ft
fl
!U
MK

)

f l
-

Zaznacz je2eli dziecko, bgdqce czlonkiem rodziny
posiada orzeczenie o niepelnosprawno6ci2)

lmig
i numer dokumentu
potwierdzajEcego to2sam066
Seria

Numer PESEL

Data urodzenia
1)

ld.ilnrnrlf

Pokrewiefstwo (relacja do wnioskodawcy)

ll
-

lr

rlf

l

Zaznacz je2eli dziecko, bqdqce czlonkiem rodziny

posiada orzeczenie o niepelnosprawno6ci2)

11

Seria i numer dokumentu
potwierdzaiEcego to2samo66

Numer PESEL

Pokrewieistwo (relacja do wnioskodawcy)

Ptei

Ttr
MK

Data urodzenia
1)

Id|dIrnlnrl'
f-l
-

l||rIrI

Zaznacz je2eli dziecko, bqdqce czlonkiem rodziny
posiada orzeczenie o niepelnosprawno5ci2)

t) Wypelnij tylko w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL.
2) Zaznaczje6li dziecko posiada orzeczenie o niepelnosprawno6ci (w przypadku dziecka wwieku do ukoriczenia 16. roku 2ycia)
lub orzeczenie o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepelnosprawnoSci.

5.)Zaznacz organ, do kt6rego sq oplacane skladki na ubezpieczenie zdrowotne za Ciebie iczlonk6w Twojej rodziny.

!

Z"ttaO Ubezpieczeh

!

tn''y

Spolecznych

!

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego

E

Brat<t)

(nazwa i adres wla6ciwej jednostki)
1) Zaznacz,,Brak", gdy ani za ciebie,

aniza2adnegozczlonk6w Twojej rodziny nie sq odprowadzane skladki na ubezpieczenie zdrowotne.

6

6. Dane dotyczqce dochod6w czlonk6w rodziny
6.1 l-qczna kwota alimentow 6wiadczonych na rzecz innych os6b w
1)

wpisz rok, z kt6rego dochod stanowi podstawQ ustalenia dochodu

roku:

rodziny.

rok

wyniosla:

kalendarzowyl)

zl.

kwota aliment6w

6.2 W roku kalendarzowyml) poprzedzajqcym okres na kt6ry jest ustalane prawo do zasilku rodzinnego oraz dodatk6w
do zasilku rodzinnego, Ja lub czlonkowie mojej rodziny (wskazani w Czq5ci I pkt 4 wniosku):

rAv
-'
Ll

N.E
-'
Ll

osiAgneli dochody niepodlegajqce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od os6b fizycznych na zasadach
okre6lonych w art.27, art. 30b, art.30c, art. 30e iart. 30f ustawy z dnia 26 lipca 'lgg1 r. o podatku dochodowym
od osob lizycznych
(w przypadku zaznaczenia TAK wypelnij dodatkowo oSwiadczenie o dochodzie Twoim lub czlonka/czlonk6w rodziny)

TAK
n

NfE
n

osiqgngli dochody

TAK
f]

NIE
fl

osiqgngli dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego
(w przypadku zaznaczenia TAK wypelnii dodatkowo oi;wiadczenie o przeciqtnei wielko{ci Twoiego gospodarstwa rolnego

z dzialalno5ci podlegajqcej opodatkowaniu na podstawie przepis6w o zryczaftowanym podatku
dochodowym od niekt6rych pzychod6w osiqganych przez osoby fizyczne - ryczaft ewidencjonowany lub karta podatkowa
(w przypadku zaznaczeniaTAK dotqcz do wniosku za{wiadczenie z Urzedu Skarbowego)
lub gospodarstwa czlonka/czlonk6w rodziny).

6.3 W roku kalendarzowym poprzedzajqcym okres zasilkowy lub po tym roku:

!

nastqpila utrata przez czlonka Twojej rodziny dochodu

1)

(imig i nazwisko osoby/os6b, kt6rej utrata dochodu dotyczy)

n

nie nastqpila utrata przez czlonka Twojej rodziny dochodu

1)

1) Utrata dochodu, zgodnie z art. 3 pkt 23 ustawy, oznacza utrate dochodu spowodowanq:
- uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
- utratq zasilku lub stypendium dla bezrobotnych,
- utratq zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
- utratq zasilku przedemerytalnego lub Swiadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego Swiadczenia kompensacyjnego, a takze emerytury lub renty,
renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego Swiadczenia uzupelniajqcego, o kt6rym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim
Swiadczeniu uzupelniajqcym,
- wykre6leniem z rejestru pozarolniczej dzialalnosci gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 16b ustawy zdnia20 grudnia 1990 r.
o ubezpieczeniu spolecznym rolnik6w lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 pa2dziernika 1998 r. o systemie ubezpieczei spolecznych,
- utratE zasilku chorobowego, Swiadczenia rehabilitacyjnego lub zasilku macierzyhskiego, przyslugujqcych po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
- utratq zasAdzonych Swiadczeh alimentacyjnych w zwiqzku ze Smierciq osoby zobowiqzanej do tych Swiadczei lub utratq Swiadczei pienieznych
wyplacanych w przypadku bezskuteczno6ci egzekucji aliment6w w zwiqzku ze Smierciq osoby zobowiqzanej do Swiadczeri alimentacyjnych,
- utrata Swiadczenia rodzicielskiego,
- utratq zasilku macierzyiskiego, o kt6rym mowa w przepisach o ubezpieczeniu spolecznym rolnik6w.

-utratqstypendiumdoktoranckiegookre6lonegowart209ust.'liTustawyzdnia20lipca2OlEr-Prawooszkolnictwiewy2szyminauce,atak2e
zgodnie z przepisem przej6ciowym: art 336 pkt '1 ustawy z d n ia 3 lipca 201 8 r. - Przepisy wprowadzajqce ustawe - Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce
utratE dotychczasowego stypendium doktoranckiego okreSlonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wy2szym.
- obni2eniem wynagrodzenia z tytulu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obni2eniem dochodu zpozarclniczq dzialalno6rci gospodarcze.

wrozumieniuustawyodwiadczeniachrodzinnychzpowoduprzeciwdzialaniaCOVlD-19(napodstawieart l5oaust. lustawyzdnia2marca2020t.
o szczeg6lnych rozwiqzaniach zwiqzanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chor6b zaka2nych oraz wywolanych

nimi sytuacji kryzysowych),

- utratq dodatku solidarno6ciowego przyznanego na podstawie ustawy o dodatku solidarnoSciowym pzyznawanym w celu przeciwdzialania negatywnym
skutkom COVID-19

6.4 W roku kalendarzowym poprzedzajqcym okres zasilkowy lub po tym roku:

!

nastqpito uzyskanie pnez czlonka Twojej rodziny dochodu

2)

(imig i nazwisko osoby/os6b, kt6rej uzyskanie dochodu dotyczy)

!

nie nastqpilo uzyskanie przez czlonka Twojej rodziny dochodu

2)

2) Uzyskanie dochodu, zgodnie z art 3 pkt 24 ustawy, oznacza uzyskanie dochodu spowodowane:
- zakoiczeniem urlopu wychowawczego,
- uzyskaniem zasilku lub stypendium dla bezrobotnych,
- uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
- uzyskaniem zasilku przedemerytalnego lub Swiadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego Swiadczenia kompensacyjnego, a takze emerytury lub renty,
renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego Swiadczenia uzupelniajEcego, o kt6rym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim
Swiadczeniu uzupelniajqcym,
- rozpoczQciem 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 sysiemie ubezpieczeR spolecznych,
- uzyskaniem zasilku chorobowego, Swiadczenia rehabilitacyjnego lub zasilku macierzyriskiego, przyslugujqcych po utracie zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej,
- uzyskaniem Swiadczenia rodzicielskiego,
- uzyskaniem zasilku macierzyiskiego, o kt6rym mowa w przepisach o ubezpieczeniu spolecznym rolnik6w

-uzyskaniemstypendiumdoktoranckiegookresionegowart.209ust liTustawyzdnia20 lipca2OlSr.-Prawooszkolnictwiewy2szyminauce,atak2e
zgodniezprzepisem przejsciowym: art.336 pkt 1 ustawyzdnia 3 lipca 2018r - Przepisywprowadzajqce ustawe - Prawo o szkolnictwie wy2szym i rrauce
uzyskaniem dotychczasowego stypendium doktoranckiego okre6lonego w art 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r - Prawo o szkolnictwie wy2szym.
- uzyskaniem dodatku solidarnosciowego przyznanego na podstawie ustawy o dodatku solidarnoSciowym przyznawanym w celu przeciwdzialania
negatywnym skutkom COVID-19

i uzyskaniu dochodu nie stosuje sig do dochodu z tytulu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu
z tytulu wykre5lenia z rejestru lub rozpoczgcia pozarolniczej dzialalno6ci gospodarczej, jeieli czlonek rodziny lub dziecko
pozostajqce pod opiekq opiekuna prawnego utracili doch6d z tych tytul6w i w okresie 3 miesigcy liczqc od dnia utraty dochodu
Przepis6w o utracie

uzyskali doch6d u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy lub zamawiajqcego dzielo lub ponownie rozpoczgli pozarolniczq
dzialalnoS6 gospodarcze.

OSwiadczenia
1. Dodatek do zasilku rodzinnego z tytulu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
O6vrriadczam, ze:

-

z;zpoznalam/zapoznalem sig z warunkami uprawniajqcymi do dodatku do zasilku rodzinnego z tytulu opieki nad dzieckiem
w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,

-

dr>datek do zasilku rodzinnego z tytulu opieki nad wymienionymi w CZQSCI I pkt. 3.2 dzieckiem/dzie6mi. w okresie
korzystania z urlopu wychowawczego:

f].)
f].)

n'" bvt

nigdY PobieranY

ott pobierany w okresie:
*) wla6ciwe zaznaczy| znakiem ,,X"

-

-

(od dnia do dnia - podaj

datQ)

z <jodatku do zasilku rodzinnego z tytulu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na to samo dziecko nie
korzysta drugi z rodzic6w ani opiekun prawny,
nie; otrzymujg zasilku macierzyhskiego,
nie otrzymujg Swiadczenia rodzicielskiego,

nie podjglam/nie podjqlem ani nie kontynuujg zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, kt6ra uniemo2liwia mi sprawowanie osobistej
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
dziecko nie zostalo umieszczone w plac6wce zapewniajqcej calodobowq opiekg, w tym w specjalnym osrodku szkolno-wychowawczym,
z wyjqtkiem podmiotu wykonujqcego dzialalno56 leczniczE, lub nie korzysta w niej z calodobowej opieki przez wigcej niz 5 dni
w tygodniu, ani nie zachodzqinne przypadki zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem

W przypadku ubiegania siq o dodatek do zasilku rodzinnego z tytulu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
wychorivawczego musisz dodatkowo wypelni6 oSwiadczenie o terminie i okresie, na jaki zostal udzielony urlop wychowawczy'
oi^r, o co najmniej szeSciomiesiecznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpo6rednio przed uzyskaniem prawa
do urlopu wychowawczego.
2. Elodatek z tytulu samotnego wychowywania dziecka
OSwiadczam, ze:
- zapoznalamlzapoznalem sig z warunkami uprawniajqcymi do dodatku do zasilku rodzinnego z tytulu samotnego wychowywania dziecka'
- jelrtem:

[]
[]
-

oanna
osooq rozwiedzionq

[l
!

kawalerem

!

osobq pozostajqcq w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sqdu

wdowq

fl

wdowcem

w:;p6lnie z drugim rodzicem:
-

-

l

I

nie wychowujq co najmniei jednego dziecka

f_-l

wychowujg co najmniej jedno dziecko

Svriadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodzicow dziecka, nie zostalo zasqdzone poniewa2:

[]
[]
[]

drugi z rodzic6w dziecka nie 2yje
ojciec dziecka jest nieznany
powOaztwo o ustalenie 5wiadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodzic6w zostalo oddalone.

3. Elodatek z tytutu podjecia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.
Oswiadczam, 2e w roku szkolnym, przypadajqcym na okres zasilkowy kt6rego dotyczy wniosek, dziecko /dzieci uczy sig /uczq sig,
bqdzie /bgdq sig uczyc w szkole poza miejscem zamieszkania:
1.

3.

5.

2.
(imiq i nazwisko dziecka)

4.
(imiq i nazwisko dziecka)

6.
(imiq i nazwisko dziecka)

(imiq i nazwisko dziecka)

(imiq i nazwisko dziecka)

(iini4

i

nazriviiko dzie;k;i

W ptrzypadku rezygnacji z kontynuacji nauki poza miejscem zamieszkania zobowiqzuiq sig niezwlocznie poinformowaC o tym
fakcie podmiot realizuiqcy Swiadczenia rodzinne'
W tr>rzypadku ubiegania sig o dodatek do zasilku rodzinnego z tytulu podiqcia przez dziecko nauki w szkole poza mieiscem
zarnieszkania (na czgsciowe pokrycie wydatk6w zwiqzanych z zamieszkaniem w miejscowo6ci, w kt6rei znaiduie sig siedziba szkoly)
musisz dodatkowo wypetni1 oiwiadczenie potwierdzajqce tymczasowe zameldowanie ucznia poza mieiscem zamieszkania.
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Pouczenia i o6wiadczenia
1. POUCZENfE - przeczytaj tre56 poni2szego pouczenia.
Na podstawie art 4 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o Swiadczeniach rodzinnych, zwanej dalej ,,ustawq", zasilek rodzinny
przysluguje:
1) rodzicom, jednemu zrodzic6w albo opiekunowi prawnemu dziecka;
2) opiekunowi faktycznemu dziecka;
3) osobie uczqcej sig (tj. osobie pelnoletniej uczqcej sig, niepozostajqcej na utrzymaniu rodzic6w w zwiqzku z ich Smierciq lub w zwiqzku
z ustaleniem wyrokiem sqdowym lub ugodq sqdowq prawa do alimentdw z ich strony).

Prawo do zasilku rodzinnego przysluguje (art. 1 ust. 2 i 3 ustawy):
1) obywatelom polskim,
2) cudzoziemcom:
a) do kt6rych stosuje sig przepisy o koordynacji system6w zabezpieczenia spolecznego,
b) je2eli wynika to zwiq2qcych Rzeczpospolitq Polskq dwustronnych um6w migdzynarodowych 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 okoliczno5ciami, o kt6rych mowa w art. 127

lubart. l86ust. lpkt3ustawyzdnia12grudnia20l3r.ocudzoziemcachlubwzwiqzkuzuzyskaniemwRzeczypospolitej

Polskiej

statusu uchod2cy lub ochrony uzupelniajqcej, je2elizamieszkujq z czlonkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
d) posiadajqcym kartg pobytu z adnotacjq "dostgp do rynku ptacy",z. wylqczeniem obywateli paristw trzecich, kt6rzy uzyskali zezwolenie
na pracg na terytorium pafistwa czlonkowskiego na okres nieprzekraczaiAcy 6 miesiecy, obywateli pafistw trzecich przyjgtych w celu
podjgcia studi6w lub pracy sezonowej oraz obywateli pahstw trzecich, kl6rzy majq prawo do wykonywania pracy na podstawie wi;ly,
e) przebywajqcym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
- na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, o kt6rym mowa w art 139a ust 1 lub art 139o ust. 1 ustawy zdnia 12 grudnia 2013 r
o cudzoziemcach, lub
- w zwiqzku z korzystaniem z mobilno5ci kr6tkoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywajqcego
sta2 w ramach przeniesienia wewnqtrz przedsigbiorstwa na warunkach okre6lonych w art. 139n ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r.
o cudzoziemcach
- jezeli zamieszkujq na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z czlonkami rcdzin,z wylqczeniem cudzoziemc6w, kt6rym zezwolono na pobyt
i pracg na okres nieprzekraczajqcy 9 miesigcy, chyba ze przepisy o koordynacji system6w zabezpieczenia spolecznego lub dwustronne
u mowy m gdzynarodowe o zabezpieczen u spolecznym sta n owiq nacze.;,
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 badah naukowych lub prac rozwojowych,
- w zwiqzku z korzystaniem z mobilno6ci kr6tkoterminowej naukowca na warunkach okre6lonych w art. 156b ust. 1 ustawy z dnia
12 grudnia 2O13 r. o cudzoziemcach
-zwylqczeniem cudzoziemc6w, kt6rym zezwolono na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres nieprzekraczajqcy 6 miesiqcy,
chyba, 2e przepisy o koordynacji system6w zabezpieczenia spolecznego lub dwustronne umowy migdzynarodowe o zabezpiec;:eniu
spolecznym stanowiq inaczej.
3) Prawo do zasilku rodzinnego przysluguje osobom, o kt6rych mowa w pkt.2, jezeli zamieszkuj4 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
przez okres zasilkowy, w ktorym otrzymujq zasilek rodzinny, chyba ze przepisy o koordynacji system6w zabezpieczenia spolecznego lub
dwustronne umowy migdzynarodowe o zabezpieczeniu spolecznym stanowiq inaczej.
Zasilek rodzinny przysluguje do ukoriczenia przez dziecko:
1) 18. roku 2ycia lub
2) nauki w szkole, jednak nie dtu2ejni2 do ukoriczenia 21. roku zycia, albo
3) 24 roku 2ycia, je2eli kontynuuje naukg w szkole lub szkole wy2szej i legitymuje siq orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym
stopniu niepelnosprawno5ci (art. 6 ust 1 ustawy).
Zasitek rodzinny przysluguje osobie uczqcej sig, tj. osobie pelnoletniej uczqcej sig, niepozostajqcej na utrzymaniu rodzic6w w zwiqzku
z ich Smierciq lub w zwiqzku z ustaleniem wyrokiem sqdowym lub ugodq sqdowq prawa do alimentow z ich strony, je2eli uczy sig w szkole
lub w szkole wyZszej, jednak nie dlu2e1 ni2 do ukoriczenia 24 roku 2ycia (arl.6 ust. 1a ustawy).
Wprzypadku ukohczenia przezdziecko, oktdrymmowawart.6ust 1 pkt3ustawy, lubosobgokt6rejmowawart.6ust laustawy,
szkoly wy2szej w trakcie ostatniego roku studi6w, prawo do zasilku rodzinnego przysluguje do zakohczenia tego roku studi6w, nie dluzej
niz do ukoriczeniaprzez dziecko, o kt6rym mowa w art.6 ust. l pkt 3 ustawy, lub osobg o kt6rej mowa w art.6 ust. 1a ustawy, 24r.)tycia
(art. 6 ust. 1b ustawy)
Przez szkolg nale2y rozumie6 szkolg podstawowq, szkoig ponadpodstawowq oraz szkolq artystycznq, w kt6rej realizowany jest obowi,qzek
szkolny i obowiqzek nauki, a tak2e mlodziezowy o6rodek socjoterapii, specjalny o6rodek szkolno-wychowawczy, specjalny o5rodek
wychowawczy dla dzieci i mlodzie2y wymagajqcych stosowania specjalnej organizacji naukj, metod pracy i wychowania oraz o6rodek
rewalidacyjno-wychowawczy. Za szkolg uwa2a sig takze gimnazja oraz szkoly ponadgimnazjalne do czasu zakohczenia ksztalcenia w tych
szkolach.
Przezszkolqwy2szqnale2y rozumiet uczelnig, w rozumieniu przepis6w o szkolnictwie wy2szym i nauce oraz kolegium pracownik6w s;luzb
sporecznycn
Zasilek rodzinny nie przysluguje, jezeli:
'1
)dziecko lub osoba uczqca sig pozostajq w zwiqzku malzehskim (art. 7 pkt 1 ustawy);
2) dziecko zostalo umieszczone w instytucji zapewniajqcej calodobowe utrzymanie, tj. domu pomocy spolecznej, schronisku dla nieletnich,
mlodziezowym osrodku wychowawczym, zakladzie poprawczym, areszcie Sledczym, zakladzie karnym, a takze szkole wojskowej lub
innej szkole, jezeli instytucje te zapewniajq nieodplatnie pelne utrzymanie, albo w pieczy zastgpczej (art. 7 pkt 2 ustawy);
3) osoba uczqca sig zostala umieszczona w instytucji zapewniajqcej calodobowe utrzymanie (art. 7 pkt 3 ustawy);
4) pelnoletnie dziecko lub osoba uczqca sig jest uprawniona do zasilku rodzinnego na wlasne dziecko (art. 7 pkt 4 ustawy).
Zasilek rodzinny nie przysluguje osobie samotnie wychowujqcej dziecko, jezeli nie zosta+o ustalone na rzecz dziecka od jego rodzica,
6wiadczenie alimentacyjne na podstawie tytulu wykonawczego pochodzqcego lub zatwierdzonego ptzez s4d, chyba 2e (ar1.7 pkt 5 usterwy):
1) rodzice lub jedno z rodztcow dziecka nie 2yje;
2) ojciec dziecka jest nieznany;
3) pow6dztwo o ustalenie Swiadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodzic6w zosialo oddalone;
4) sqd zobowiqzal jednego z rodzicow do ponoszenia calkowitych kosztow utrzymania dziecka i nie zobowiqzal drugiego z rodzic6w do
Swiadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,
5) dziecko, zgodnie z orzeczeniem sqdu, jest pod opiekq naprzemiennq obojga rodzic6w sprawowanE w por6wnywalnych i powtarzajqcych
sig okresach.
i

i

i

9

jezeli na dziecko przysluguje zasilek rodzinny za granic4, chyba 2e przepisy o koordynacji
systern6w zabezpieczenia spolecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu spolecznym stanowiq inaczej (art 7 pkt 6 ustawy).
W pr.:ypadku zbiegu prawa do zasilku rodzinnego z prawem do walutowego dodatku rodzinnego przyslugujqcego pracownikom polskich
plac6wek dyplomatycznych i urzed6w konsularnych przysluguje prawo do jednego wybranego Swiadczenia (art 27 ust. 3 ustawy).
Zasilek rodzinny oraz dodatki do zasilku rodzinnego przyslugujq, je2eli doch6d rodziny w przeliczeniu na osobg w rodzinie nie przekracza
kwoty kryterium dochodowego okre6lonego w ustawie (art. 5 ust. 'l ustawy). W przypadku gdy czlonkiem rodziny jest dziecko legitymujqce
sig orzeczeniem o niepelnosprawnoSci lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepelnosprawno5ci, zasilek rodzinny
przysluguje, jezeli doch6d rodziny w przeliczeniu na osobg albo doch6d osoby uczqcej sig nie przekracza kwoiy kryterium dochodowego
okre6lonego w art. 5 ust. 2 ustawy.
W przypadku gdy doch6d rodziny w przeliczeniu na osobg w rodzinie lub dochod osoby uczqcej sie przekracza kwotq uprawniajqcq danq
rodzing lub osobg uczqcq sig do zasilku rodzinnego pomno2onq przezliczbg czlonk6w danej rodziny, o kwote nie wy2szq niz lqczna kwota
Zasilerk rodzinny nie przysluguje czlonkowi rodziny,

zasilk6w rodzinnych wtaz z dodatkami przyslugujqcych danej rodzinie w okresie zasilkowym, na kt6ry jest ustalane prawo do tych
Swia6cze6, zasilek rodzinny waz z dodatkami przyslugujq w wysoko6ci ro2nicy migdzy lqcznq kwotq zasilk6w rodzinnych wraz z
dodatkami, a kwotq, o kt6rq zostal przekroczony doch6d rodziny. l-qcznq kwotg zasiik6w rodzinnych wraz z dodatkami, o kt6rej mowa w
zdaniu poprzednim, stanowi suma przyslugujqcych danej rodzinie w danym okresie zasilkowym:
'1) zasitkow rodzinnych podzielonych przezliczbg miesigcy, na kt6re danej rodzinie jest ustalane prawo do tych zasilk6w;
2) dodatk6w do zasilku rodzinnego z tytulu: opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego
wychowywania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzieinej, ksztalcenia irehabilitacji dziecka - podzielonych WzezliczbQ
miresigcy, na kt6re danej rodzinie jest ustalane prawo do tych dodatk6w;
3) dodatk6w do zasilku rodzinnego z tytu+u: urodzenia dziecka, rozpoczgcia roku szkolnego, podjecia przez dziecko nauki w szkole poza
miejscem zamieszkania - podzielonych przez 12
W pr;zypadku gdy wysoko$i zasilk6w rodzinnych wrazzdodatkami przyslugujqca danej rodzinie, ustalona zgodnie zpowyZszym
mechanizmem, jest ni2sza ni220,00 zl, Swiadczenia te nie przyslugujq (art 5 ust. 3-3d ustawy).
Dodertek z tytulu urodzenia dziecka przysluguje, jezeli kobieta pozostawala pod opiekq medycznq nie p62niej ni2 od 10 tygodnia ciqzy
do porodu (art. 9 ust. 6 ustawY).
Dodartek z tytulu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (art. 10 ust. 1 ustawy) przysluguje matce lub
ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu albo opiekunowi prawnemu, je2eli dziecko pozostaje pod jego faktycznq opiekq, uprawnionemu do
urlopu wychowawczego nie dluzej jednak niz przez okres:
1) 24 miesigcy kalendarzowych;
2) 36 miesigcy kalendarzowych, jezeli sprawuje opiekg nad wigcej ni2 jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;
3) 72 miesigcy kalendarzowych, jezeli sprawuje opiekq nad dzieckiem legitymujqcym si9 orzeczeniem o niepelnosprawno6ci albo
o znacznym stopniu niepelnosprawno6ci.
Osobie, o ktorej mowa w art, 10 ust. 1 ustawy, przysluguje jeden dodatek w wysoko6ci 400,00 zl miesiqcznie, niezale2nie od liczby dzieci
pozostajqcych pod jej opiekq.
Dodatek z tytulu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego nie przysluguje, jezeli:
1) osoba ubiegajqca sig bezposrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawala w stosunku pracy przez okres
krritszy niz 6 miesigcy;
2) osoba ubiegajqca sig podjgla lub kontynuuje zatrudnienie lub innq praca zarobkowq, kt6ra uniemozliwia spfawowanie osobistej opieki
nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
3) dziecko zostalo umieszczone w plac6wce zapewniajqcej calodobowq opiekg, w tym w specjalnym o6rodku szkolno-wychowawczym,
z wyjqtkiem podmiotu wykonujqcego dziaialnoS6 leczniczq, i korzysta w niej z calodobowej opieki przez wigcej ni2 5 dni w tygodniu,
oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem;
4) osoba ubiegajqca sig w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasilku macierzyfiskiego;
5) osoba ubiegajqca sie korzysta ze Swiadczenia rodzicielskiego (art. 10 ust.5 ustawy)
Dodatek z tytulu samotnego wychowywania dziecka (art. 1'1 a ust. 1 ustawy) przysluguje samotnie wychowujqcym dziecko matce lub
ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jezeli nie zostaly zasqdzone alimenty na tzecz dziecka od
drugiego z rodzicow dziecka, poniewa2:
1) drugi z rodzic6w dziecka nie zyje;
2) ojr:iec dziecka jest nieznany;
3) pcrw6dztwo o ustalenie Swiadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodzic6w zosta+o oddalone.
Dodatek z tytulu samotnego wychowywania dziecka przysluguje r6wniez osobie uczqcej sig, je2eli oboje rodzice osoby uczqcej sig nie zyjq

(arI. l1a ust 2 ustawy).
Dodatek z tytulu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysluguje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo
opiekunowi prawnemu dziecka na trzecie i na nastgpne dziecko w rodzinie uprawnione do zasilku rodzinnego (art. 12a ustawy).
Dodatek z tytulu ksztalcenia irehabilitacji dziecka niepelnosprawnego (art, 13 ustawy) przysluguje matce lub ojcu, opiekunowi
faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, atak2e osobie uczqcej sig na pokrycie zwiQkszonych wydatk6w zwiqzanych
z rehabilitacjq lub ksztalceniem dziecka w wieku:
1) dcr ukohczenia 16. roku 2ycia, je2eli legitymuje sig orzeczeniem o niepelnosprawno6ci;
2) pctwy2ej 16. roku 2ycia do ukoiczenia 24. roku 2ycia, je2eli legitymuje sig orzeczeniem, o umiarkowanym albo o znacznym stopniu
n

ir;pelnosprawnoSci.

Dodatek z tytulu rozpoczgcia roku szkolnego przysluguje raz w roku matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi
prawnemu dziecka, a takze osobie uczqcej siq na czqSciowe pokrycie wydatkow zwiqzanych z rozpoczQciem w szkole nowego roku
szkolnego. Dodatek przysluguje rowniez na dziecko tozpoczynajqce roczne przygotowanie przedszkolne. Wniosek o wyplatq dodaiku
skla(la sie do dnia zakoficzenia okresu zasilkowego, w ktorym rozpoczgto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne. Wniosek
zlo2ony po terminie organ wla5ciwy pozostawia bez rozpoznania (atL 14 ustawy).
Dodatek z tytulu podjecia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (art. 15 ustawy) przysluguje matce lub ojcu,
opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a takze osobie uczqcej sig:
1) w zwiqzku z zamieszkiwaniem w miejscowo6ci, w kt6rej znajduje siq siedziba szkoly ponadpodstawowej lub szkoly artystycznej,
w kt6rej realizowany jest obowiqzek szkolny i obowiqzek nauki, a takze szkoly podstawowej w przypadku dziecka lub osoby uczqcei
si12, legitymujqcej sig orzeczeniem o niepelnosprawno6ci lub o stopniu niepelnosprawno6ci, albo

-

10

-

2) w zwiqzku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowo6ci, w ktorej znajduje siq siedziba szkoly, w przypadku dojazdu do sz:koly
ponadpodstawowej, a takze szkoly artystycznej, w kt6rej realizowany jest obowiqzek szkolny i obowiqzek nauki w zakfesie
odpowiadajqcym nauce w szkole ponadpodstawowej.
Art 15 ust. 1 ustawy stosuje sig odpowiednio do uczni6w gimnazj6w orazszk6l ponadgimnazjalnych (w brzmieniu obowiqzujqcym do dnia
31 sierpnia 2017 r ), do czasu zakohczenia ksztalcenia w tych szkolar:h.
Dodatek przysluguje przez 10 miesigcy w roku w okresie pobierania nauki (od wrze6nia do czerwca nastgpnego roku kalendarzoweglo).

W przypadku zbiegu uprawnief do nastgpujqcych Swiadczeri:
1 ) Swiadczenia rodzicielskiego lub
2) Swiadczenia pielggnacyjnego, lub
3) specjalnego zasilku opiekuficzego, lub
4) dodatku do zasilku rodzinnego z tytulu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, lub
5) zasilku dla opiekuna, o ktorym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wyplacie zasilk6w dla opiekun6w
- przysluguje jedno z tych Swiadczefi wybrane przez osobg uprawnionq - takze w przypadku, gdy 6wiadczenia te przyslugujq w zwiqzku
z opiekq nad r6znymi osobami (art. 27 ust 5)

W przypadku:
1) wystqpienia zmian w liczbie czlonk6w rodziny,
2) uzyskania dochodu (art 3 pkt 24 ustawy) zwiqzanego z:
a) zakoiczeniem urlopu wychowawczego,
b) uzyskaniem zasilku lub stypendium dla bezrobotnych,
c) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
d) uzyskaniem zasilku przedemerytalnego lub Swiadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego Swiadczenia kompensacyjnego, a takze
emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego Swiadczenia uzupelniajqcego, o kt6rym mowa w us;tawie
z dnia 31 stycznia 20'19 r o rodzicielskim Swiadczeniu uzupelnialqcym,
e) rozpoczgciem pozarolniczej dzialalno6ci gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu
art. 16b ustawy zdnia20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spolecznym rolnikow lub art.36aa ust. 1 ustawy zdnia 13pa2dziernika
1998 r. o systemie ubezpieczeh spolecznych,

f) uzyskaniem zasilku chorobowego, Swiadczenia rehabilitacyjnego lub zasilku macierzyhskiego, przyslugujqcych po utracie zatrudrrienia
lub innej pracy zarobkowej,

g) uzyskaniem Swiadczenia rodzicielskiego,
h) uzyskaniem zasilku macierzyhskiego, o kt6rym mowa w przepisach o ubezpieczeniu spolecznym rolnik6w,

i) uzyskaniemstypendiumdoktoranckiegookre6lonegowart209ust.

liTustawyzdnia20 lipca20lBr.-Prawooszkolnictwie

wy2szym i nauce, atak2e zgodnie z przepisem przejSciowym: art. 336 pkt 1 ustawy z dnia 3lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzajqce
ustawQ - Prawo o szkolnictwie wyZszym i nauce - uzyskaniem dotychczasowego stypendium doktoranckiego okre6lonego w arl. 200
ust 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyzszymi
j) uzyskaniem dodatku solidarno6ciowego przyznanego na podstawie ustawy o dodatku solidarno6ciowym Wzyznawanym w celu
przeciwdzialania negatywnym skutkom COVID-19.
3) wyjazdu wnioskodawcy lub czlonka jego rodziny poza granicg Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjqtkiem wyjazdu lub pobytu turystycznego,
leczniczego lub zwiqzanego z podjgciem przez dziecko ksztalcenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
4) wystqpienia innych nii wymienione w pkt 1 i 2 zmian majqcych wplyw na prawo do Swiadczeri rodzinnych, w szczeg6lno6ci
zwiqzanych z koniecznosciq ponownego ustalenia prawa do tych Swiadczeh na podstawie art. 5 ust. 3 - 3c ustawy lub koniecznoSci
weryfikacji prawa do tych Swiadczei z uwzglgdnieniem art. 5 ust. 4c ustawy,

-

wnioskodawca jest obowiqzany do niezwlocznego powiadomienia o tym organu wyplacajEcego Swiadczenia rodzinne
(art. 25 ust. 1 ustawy). Niepoinformowanie organu wla6ciwego prowadzqcego postepowanie w sprawie Swiadczef rodzinrrych

o zmianach, o kt6rych mowa powy2ej, mo2e skutkowa6 powstaniem nienale2nie pobranych Swiadczeri rodzinnych, a w
konsekwencji - konieczno6ciq ich zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za op6inienie.
2. OSWIADCZENIE WNIOSKODAWCY DOTYCZACE USTALENIA PRAWA Do zASILKU RoDzINNEGo NA DzIEcKo
OSwiadczam, 2e:
- powy2sze dane sq prawdziwe,
- zapoznalamlzapoznalem sig z warunkami uprawniajqcymi do zasilku rodzinnego,
- na dziecko/dzieci, na ktore ubiegam sig o zasilek rodzinny, nie jest pobierany w innej instytucji zasilek rodzinny ani walutowy dodatek rodz:inny,
- pelnoletnie dziecko/dzieci na kt6re ubiegam sig o zasilek rodzinny, nie jest/nie sq uprawnione do zasilku rodzinnego na wlasne dziecko,
- dziecko/dzieci, na kt6re ubiegam sig o zasilek rodzinny, nie pozostaje/nie pozostajq w zwiqzku mal2ehskim ani nie zostalo/nie zostaly
umieszczone w pieczy zastgpczej, instytucji zapewniajqcej calodobowe utrzymanie, tj domu pomocy spolecznej, mlodzie2owym o6rodku
wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakladzie poprawczym, areszcie Sledczym, zakladzie karnym, a tak2e szkole wojskowej lub
innej szkole, jezeli instytucje te zapewniajq nieodplatne pelne utrzymanre,
- czlonkowi rodziny nie przysluguje na dziecko zasilek rodzinny za granicq lub przepisy o koordynacji system6w zabezpieczenia
spolecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu spolecznym stanowiq inaczej.

nie przebywam ani czlonek mojej rodziny, w tym wsp6lmal2onek lub drugi rodzic dzieckaldzieci, nie przebywa poza granicami
t-l*1.Rzeczypospolitej
Polskiejl)wpar'rstwie,wkt6rymmajqzastosowanieprzepisyokoordynacji
system6wzabezpieczeniaspolecznego.2)
przebywam**) lub czlonek mojej rodziny, w tym wsp6lmal2onek lub drugi rodzic dziecka ldzieci, przebywa**) poza grantcaml
fl| *\'Rzeczypospolitej
Polskiej^1.) w paristwie, w ktorym majq zastosowanie przepisy o koordynacji syste,m6w
'
zabezpieczenia spolecznego.'l
*) wla6ciwe zaznaczy| znakiem ,,X"
**) w przypadku zaznaczenia wpisac odpowiednie dane w ponizszej tabeli

DANE CZLONKOW TWOJEJ RODZTNy PRZEBYWAJACYCH ZA GRANTCA
Podaj: imig, nazwisko, numer PESEL, kraj przebywania czlonkalczlonk6w rodziny za gtanicq, w tym wsp6lmal2onka lub drugiego rodzi
dzieckaldzieci wraz z adresem zamieszkania poza granicami RP, okres pobytu, nazwg i adres pracodawcy lub miejsce prowadzer
dzialalno6ci gospodarczej poza granicami RP:
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_l
ill

I

poza granicami
) Nie dotyczy wyjazdu lub pobytu turystycznego, leczniczego lub zwiqzanego z podjgciem przez dziecko ksztalcenia
Rzeczypospolitej Polskie,.
2)' przepisy o koordynacji system6w zabezpieczenia spolecznego majq zastosowanie na terenie: Austrii, Belgii, Chorwacji, Danii, Finlandii' Francji'
Crecli, i.tiszpanii, HotanOii, lrlandii, Luksemburga, Niemiec, Portugalii, Szwecji, Wloch, Wielkiej Brytanii, Cypru, Czech, Estonii, Litwy, Lotwy'
Malty, Slowacji, Slowenii, Wggier, Bulgarii, Rumunii, Nonvegii, lslandii, Liechtensteinu, Szwajcarii
1

Oiwiadczam, 2e jestem Swiadomy/Swiadoma odpowiedziatnoSci karnej za zlo2enie lalszywego o{wiadczenia.

(podpis wnioskodawcy)

(data: dd i mm / rrrr)

(miejscowo66)

3. OSW|ADCZEN|E WNTOSKODAWCY - OSOBY UCZACEJ StE DOTYCZACE USTALENIA PRAWA DO ZASILKU RODZINNEGO
OSwiadczam, ze:
- powy2sze dane sq prawdziwe,
- zapoznalam I zapoznalem sig z warunkami uprawniajqcymi do zasilku rodzinnego,
- nie pobieram zasilku rodzinnego w innej instytucji ani walutowego dodatku rodzinnego,
- nie jestem uprawniona/uprawniony do zasilku rodzinnego na wlasne dziecko,
- nie pozosta jg w zwiqzku malzehskim ani nie zostalam/nie zostalem umieszczona/umieszczony w instytucji zapewniajqcej calodobowe

-

poprawczym' areszcle
utrzymanie, $. domu pomocy spolecznej, mlodzie2owym oSrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakladzie
pelne utrzymanie,
Sledczym, ,"k+adrie karnym, a takze szkole wojskowej lub innej szkole, je2eli instytucje te zapewniajq nieodptatnie
spolecznego
nie jestem uprawniona/uprawniony do zasilku. rodzinnego za gra1icq,lub przepisy o koordynacji system6w zabezpieczenia
lub bwustrorine umowy o zabezpieczeniu spolecznym stanowiq inaczel'
Polskiej 1) w pafrstwie, w ktorym majq zastosowanie przepisy o koordynacji

Rzeczypospolitej
fl! *1' nie przebywam poza granicami
systemow zabezpieczenia spolecznego.2)
I l *) przebywam poza granicami Rzeczypospolitej Polskiejl)

w paristwie, w kt6rym maiq zastosowanie przepisy o koordynacji

system6w zabezpieczenia spolecznego.zl

*) wla6ciwe

zaznaczyC znakiem ,,X"

podjqciem przez dziecko ksztalcenia poza granicami
) Nie dotyczy wyjazdu lub pobytu turystycznego, leczniczego lub zwiqzanego z
Rzeczypospolitej Polskiej.
2)' przepisy o koordynacji system6w zabezpieczenia spolecznego majq zastosowanie na terenie: Austrii, Belgii, Chorwacji, Danii' Finlandii, Francji,
Crecli, i.tiszpanii, Holandii, lrlandii, Luksemburga, Niemiec, Portugalii, Szwecji, Wloch, Wielkiej Brytanii, Cypru, Czech, Estonii' Litwy' Lotwy,
Malty, Slowacji, Slowenii, Wggier, Bulgarii, Rumunii, Norwegii, lslandii, Liechtensteinu, Szwajcarii
1

Osvviadczam, 2e jestem Swiadomy/Swiadoma odpowiedzialnosci karnej za zlo2enie falszywego o{wiadczenia.

(data: dd / mm / rrrr)

(miejscowo56)

(podpis wnioskodawcy, osoby uczqcej siq)

Do wniosku dolqczam nastqpujqce dokumenty:
1)

2l

J'

4l

oswtADczENtE DOTYCZACE FORMY WYPTACANIA SWIADCZEN
Nale2v zaznaczyd tvlko iednE tormQ przekazvwania Swiadczefi !!!
(niezaleznie od roclzaju, Swiadczenia mogq by6 przekazYwane za pomocQ tylko iednei formy platno{ci)

lmiq i nazwisko
Adres

!

Proszq o przekazywanie przyznanego swiadczenia na rachunek bankowy:
(nazwa banku, oddzial)

(numer rachunku - 26 cyfr)

OSwiadczam, ze jestem wla6cicielem / wsp6lwla6cicielem
E OaUiorg w punkcie kasowym / plac6wce banku:

/

osobq upowa2nionq*' do w/w konta bankowego

(nazwa i adres punktu kasowego / plac6wki banku)
*) nieootrzebne skre6li6

(data

-12-

podpis wnioskodawcy)

