Nazwa organu wlaSciwego prowadzqcego postqpowanie

w sprawie zasilku pielggnacyjnego

Adres

1)

1)

1)

Przez organ wlasciwy rozumie sig wojta, burmistrza lub prezydenta miasta
wlasciwego ze wzglgdu na miejsce zamieszkania osoby skladaiqcej wniosek.

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASII.KU PIELEGNACYJNEGO

czqsc

I

1. Dane osoby skladajqcej wniosek o zasilek pielqgnacyjny, zwanej dalej ,,wnioskodawcq,,

Numer PESEL

ltl

Seria i numer dokumentu
potwierdzajqcego to2samo5i

Data urodzenia
1)

lttrl

dd

lTtrn

rrrl

Adres miejsca zamieszkania
Adres poczty elektronicznej - e-mail2)
Numer

domu

Numer mieszkania

Numer telefonu

2)

1) Wypelnij tylko w przypadku, gdy nie nadano numeru pESEL.
2) Podanie adresu e-mail i numeru
telefonu nie jest obowiqzkowe ale ulatwi kontaKt w sprawie wniosku.

Skladam wniosek o przvznanie zasilku pielegnacyjnego z tytulu:

tr
I

niepelnosprawnosci

ukofczenia 75 roku 2ycia

Dane osoby na kt6rq skladany iest wniosek - nie wypelniaj je2eli skladasz wniosek na siebie

Numer PESEL

Seria i numer dokumentu
potwierdzajEcego tozsa mo56

Data urodzenia
1 )

ttlttll
dd mm rrrr

Adres miejsca zamieszkania

Numer

domu

Numer mieszkania

1) Wypelnij tylko w przypadku, gdy nie nadano numeru pESEL
2) Podanie numeru telefonu
nie jest obowiqzkowe ale ulatwi kontakt w sprawie wnrosKu
,,DruX"

tel

61 819-44 64(65), fa\

6!

622 24 44 OpS SR 403

-1-

Numer telefonu

2)

czEsc il
POUCZENIE I OSWIADCZENIA
1. POUCZENIE
Na podstawie art. 16 ustawy zdnia2S listopada 2003 r. o Swiadczeniach rodzinnych (Dz. U. 22016 r. poz. 1518, zp62n. zm.), zwanej
dalej,,ustawq', zasilek pielqgnacyjny przysluguje:
1 ) niepelnosprawnemu dziecku;
2) osobie niepelnosprawnej w wieku powy2ej 16. roku 2ycia, je2eli legitymuje sig orzeczeniem o znacznym stopniu niepelnosprawnosci;
3) osobie, kt6ra ukohczyla 75 lat.

Zasilek pielqgnacyjny przysluguje tak2e osobie niepelnosprawnej w wieku powy2ej 16. roku zycia, legitymujqcej siq orzeczeniem
o umiarkowanym stopniu niepelnosprawno6ci, je2eli niepelnosprawno6d powstala w wieku do ukoriczenia 21 . toku Zycia.
Zasilek pielqgnacyjny przysfuguje:
1) obywatelom polskim,
2) cudzoziemcom'.
a) do kt6rych stosuje siq przepisy o koordynacji system6w zabezpieczenia spolecznego,
b) jezeli wynika to z wi42qcych Rzeczpospolitq Polskq dwustronnych um6w miqdzynarodowych o zabezpieczeniu spolecznym,
c) przebywaj4cym 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 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z p62n. zm.), lub
w zwiqzku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodzcy lub ochrony uzupelniajqcej, jezeli zamieszkujq z czlonkami
rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
d) posiadajqcym kartq pobytu z adnotacjq,,dostgp do rynku pracy", z wylqczeniem obywateli paistw trzecich, kt6rzy uzyskali
zezwolenie na pracQ na terytorium panstwa czionkowskiego na okres nieprzekraczaj4cy szesciu miesiqcy, obywateli paistw
trzecich przyjqtych w celu podjqcia studi6w oraz obywateli pahstw trzecich, kt6rzy majq prawo do wykonywanra pracy
na podstawie wizy
- jezeli zamiesz'kujq na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasilkowy, w kt6rym otrzymujq Swiadczenia rodzinne, chyba
2e przepisy o koordynacji system6w zabezpieczenia spolecznego lub dwustronne umowy miqdzynarodowe o zabezpieczeniu
spolecznym stanowia inaczej (art. 1 ust. 2 i 3 ustawy).

Zasilek pielqgnacyjny nie przysluguje:
- osobie przebywajqcej w instyiucji zapewniajqcej calodobowe utrzymanie, tj. domu pomocy spolecznej, mlodziezowym osrodku
wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakladzie poprawczym, areszcie Sledczym, zakladzie karnym, a takae szkole wojskowej
lub Innej szkole, jezeli instytucje te zapewniajq nieodplatnie pelne utrzymanre,

-

osobie uprawnionej do dodatku pielggnacyjnego na podstawie przepisow ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach

z Funduszu Ubezpieczeh Spolecznych (Dz. U. 22015 r. po2.748, z p62n. zm.) orcz na podstawie innych ustaw,

jezeli czlonkowi rodziny za granicq przysluguje Swiadczenie na pokrycie wydatk6w zwiqzanych z pielqgnacjq osoby, na kt6rq jest
skladany wniosek, chyba ze przepisy o koordynacji system6w zabezpieczenia spolecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu
spolecznym stanowiq inaczej (art. 16 ust 5a ustawy).

Zasady ustalania prawa do zasilku pielggnacyjnego:
Je2eli wniosek o ustalenie prawa do zasilku pielqgnacyjnego zostanie zlo2ony w okresie trzech miesiqcy, liczqc od dnia wydania
orzeczenia o niepelnosprawnosci lub orzeczenia o stopniu niepelnosprawnosci, prawo to ustala siq poczqwszy od miesiqca, w kt6rym
zloZono wniosek o ustalenie niepelnosprawno5ci lub stopnia niepelnosprawnosci (art. 24 usl.2a ustawy). W przypadku zlo2enia wniosku
o ustalenie prawa do zasilku pielqgnacyjnego po uplywie 3 miesiqcy, liczqc od dnia wydania orzeczenia o niepelnosprawnosci lub
otzeczenia o stopniu niepelnosprawno6ci, prawo do tego Swiadczenia ustala siQ, poczAwszy od miesiqca, w kt6rym zlo2ono wniosek
o ustalenie prawa do zasilku pielqgnacyjnego (arI.24 ust. 2 ustawy)
Prawo do zasilku pielggnacyjnego ustala siq na czas nieokre5lony, chyba ze orzeczenie o niepelnosprawnosci lub orzeczenre
stopniu niepelnosprawno6ci zostalo wydane na czas okre6lony. W przypadku wydania otzeczenia o niepelnosprawnosci lub

o

orzeczenia o stopniu niepelnosprawnosci na czas okreslony prawo do zasilku pielqgnacyjnego ustala siq do ostatniego dnia miesiqca,

w kt6rym uplywa termin wa2noSci orzeczenia (arL 24 ust. 4 ustawy).

Osoba skladajqca wniosek o zasilek pielqgnacyjny jest obowiqzana niezwlocznie powiadomi6 gminny organ wla6ciwy
wyplacajqcy zasilek pielqgnacyjny o ka2dej zmianie majqcej wplyw na prawo do zasilku pielggnacyjnego, w tym r6wnie2
o przypadku wyjazdu osoby uprawnionej lub czlonka rodziny tej osoby poza granicq Rzeczypospolitej Polskiej.
Niepoinformowanie gminnego organu wla5ciwego prowadzqcego postqpowanie w sprawie zasilku pielggnacyjnego o zmianach,
o kt6rych mowa powy2ej, mo2e skutkowa6 powstaniem nienale2nie pobranych Swiadczef rodzinnych, a w konsekwencji
konieczno5ciE ich zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za op62nienie,
2. OSWIADCZENIE
OSwiadczenie slu2qce ustaleniu uprawnief do zasilku pielqgnacyjnego

,

OSwiadczam, 2e:

-

powyzsze dane sq prawdziwe,
2apoznalaml.zapoznalem sie z warunkami uprawniajqcymi do zasilku pielqgnacyjnego,
osoba, kt6rej wniosek dotyczy, nie przebywa w instytucji zapewniajqcej calodobowe utrzymanie, tj. domu pomocy spolecznej,
mlodzie2owym o6rodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakladzie poprawczym, areszcie Sledczym, zakladzie Karnym,
szkole wojskowej lub innej szkole, jezeli instytucje te zapewniajq nieodplatnie pelne utrzymanie,

2

{

-

osoba, kt6rej wniosek dotyczy, nie pobiera zasilku pielggnacyjnego w innej instytucji,
osoba, kt6rej wniosek dotyczy, nie jest uprawniona do dodatku pielqgnacyjnego,
czlonkowi rodziny nie przysluguje za granicq Swiadczenie na pokrycie wydatk6w zwiqzanych z pielqgnacjq osoby, kt6rej wniosek
dolyczy, luI przepisy o koordynacji system6w zabezpieczenia spolecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu spolecznym
stanowiq, ze przyslugujqce za granicq Swiadczenie na pokrycie wydatk6w zwiqzanych z opiekq nie wylqcza prawa do takiego
Swiadczenia na podstawie ustawy,

*;

|

nie przebywam ani czlonek mojej rodziny nie przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiejl) w pafistwie, w kt6rym malq
zastosowa n ie p rzepi sy o koordyn acj i syste mow zabezpieczeni a s poleczn ego

fu 1 *)

2)

przebywam lub czlonek mojej rodziny przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiejl)w paristwie, w kt6rym majq
zastosowanie przepisy o koordynacji system6w zabezpieczenia spolecznego2).
(w przypadku zaznaczenia wypelnij sekcjg DANE CZI-ONKOW TWOJEJ RODZINY PRZEBYWAJACYCH ZA GRANICF\)

*)

wlaSciwe zaznaczyC znakiem ,,X"

1) Nie dotyczy wyjazdu lub pobytu turystycznego, leczniczego lub zwiqzanego z podjgciem przez dziecko ksztalcenia poza granicami
Rzeczypospolitej Polskie,.

2) Przepisy o koordynacji system6w za\ezpieczenia spolecznego majqzastosowanie na terenie: Austrii, Belgii, Chorwacji, Danii, Finlandii, Francji,
Grecji, Hiszpanii, Holandii, lrlandii, Luksemburga, Niemiec, Portugalii, Szwecji, Wloch, Wielkiej Brytanii, Cypru, Czech, Estonii, Litwy, Lotwy,
Malty, Polski, Slowacji, Slowenii, Wqgier, Bulgarii, Rumunii, Norwegii, lslandii, Liechtensteinu, Szwajcarii.

DANE CZT.ONKOW TWOJEJ RODZTNY PRZEBYWAJACYCH ZA GRANTCA
Podaj: imig, nazwisko, numer PESEL, kraj przebywania czlonkalczlonk6w rodziny za granicq wraz z adresem zamieszkania poza
RP, nazwg iadres pracodawcy lub miejsce prowadzenia dziatalnoSci gospodarczej poza granicami RP:

granicami

Do wniosku dolqczam nastgpujqce dokumenty:
1)

2\

3)

4\

OSwiadczam, 2e jestem 6wiadomy/Swiadoma odpowiedzialno6ci karnej za zlo2enie falszywego o{wiadczenia.

(miejscowoS6)

(data: dd I mm I rrr\

(podpis wnioskodawcy)

oSwrADczENrE DoryczAcE FoRMy wyprAcANtA SwtADczEN
Nale2y zaznaczy6 tvlko jedn4 forme przekazywania Swiadczeh !!!
(niezale2nie od rodzaju, Swiadczenia mogqbyd przekazywane za pomocEtylko jednej formy platnoSci)

lmiq i nazwisko
Adres
[__l Proszq

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

(numer rachunku - 26 cyfr)

OSwiadczam, ze jestem wlaScicielem / wsp6lwlaScicielem / osobq upowaznionq*)do w/w konta bankowego

!

OaOiorg w punkcie kasowym / plac6wce banku:
(nazwa i adres punktu kasowego

*)

/ plac6wki banku)

niepotrzebne skre6lid
(data

J

podpis osoby ubiegajacej sie)

