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Częśćl|

1) oświadczenie służące ustaleniu prawa do świadczenia pie|ęgnacyjnego
oświadczam,ze:
a) powyższedanesą prawdziwe'
pielęgnacyjnego'
się z warunkami
do świadczenia
b) zapoznałam
lzapoznałem
uprawniającymi
przyznanej
prawado emerytury,
z tytułu
małżonka
renty,rentyrodzinne1
w przypadkuzbieguprawado
c) nie mamusta|onego
śmierci
rentyrodzinneji innegoświadczenia
rentysocjaInej,
zasiłkuStałego,
nauczycie|skiego
świadczenia
emerytaInorentowego,
przedemerytaInego,
kompensacyjnego'
i świadczenia
zasiłkupzedemerytaInego
prawado świadczenia
pielęgnacyjnego,
spec.ja|nego
opiekuńczego
o którymmowa
d) niemamusta|onego
zasiłku
i zasiłku
dlaopiekuna,
w ustawiez dnia4 kwietnia2014r' o usta|eniu
i wypłacie
zasiłkÓwd|aopiekunów(Dz.U. poz' 567, z póŹn.zm'),
e) osobawymaga1ąca
opieki:
. nie pozostajew związkumałżeńskim,
IubwspÓłmałżonek
|egitymuje
się orzeczeniemo znacznymstopniuniepełnosprawności,
'nie zostałaumieszczonaw rodziniezastępczej,
rodzinyzastępczejspokrewnionej,
rodzinnymdomudzieckaa|bo.w związku
z wyjątkiem
z koniecznoŚcią
kształcenia,
rewalidacji
|ubrehabi|itacji,
w placówcezapewniającej
całodobową
opiekę,w tymw specja|nym
ośrodku
podmiotu
szko|no-wrychowawczym,
z wy1ątkiem
wykonującego
działa|noŚc
|eczniczą,
Iubnie korzystaw niejz całodobowej
opiekiprzez
więce.j
niż5 dni w tygodntu'
prawado wczeŚniejszejemerytury
f) na osobęwymagającą
opiekiinnaosobanie ma usta|onego
prawado dodatkudo zasiłkurodzinnego,
g) członekrodzinyosobysprawującej
opiekęnie ma usta|onego
o Kórym mowaw ań. 10
(Dz.U.z2015r.poz.114'zpozn.zm.),zwanejdalej,,ustawą',
rodzinnych
ustawyzdnia28listopada2003r.o świadczeniach
zasiłkuopiekuńczego,
i zasiłkud|aopiekuna,o kiórymmowaW ustawiez dnia4 kwietnia
specja|nego
Świadczeniapie|ęgnacyjnego
i wypłacie
zasiłkÓwd|aopiekunów,
2014r. o usta|eniu
h) na osobęwymagającą
opiekiniejest usta|oneprawodo dodatkudo zasiłkurodzinnego,
o ktÓrymmowaW ań. 10 ustawy,prawodo
pie|ęgnacy1nego
prawodo świadczenia
i prawodo zasiłkud|aopiekuna'o którymmowaW ustawie
zasiłkuopiekuńczego,
specja|nego
z dnia4 kwietnia2014r. o ustaleniui wypłacie
zasiłkówd|aopiekunÓw,
za granicądo Świadczeniana pokryciewydatkówzwiązanychz opieką
i) na osobę wymagającąopiekiinnaosoba nie jest uprawniona
Iubpaepisy o koordynacji
systemówzabezpieczeniaspołecznego
|ubdwustronneUmowyo zabezpieczeniuspołecznymstanowią,
że przysługujące
za granicąświadczenie
na pokryciewydatkÓwzwiązanychz opiekąnie wyłączaprawado takiegoświadczenia
na
podstawieustawy,
zał' nr 14

j) nie jestem zatrudniony/zatrudniona
ani nie wykonujęinnej pracy zarobkowej(przezzatrudnienie|ubwykonywanieinnej pracy
zarobkowej rozumie się: wykonywanie pracy na podstawiestosunku pracy,stosunku słuzbowego'umowy o pracę nakładczą
oraz wykonywanie pracy lub świadczenieusługna podstawieumowy agencyjnej,umowy z|ecenia,Umowyo dziełoa|bo w
ro|niczych'atakŻe
okresie członkostwaw ro|niczejspółdzie|niprodukcyjnej,spółdzie|nikołekrolniczychlub spółdzie|niusłt-lg
prowadzenie pozaro|niczej działaInościgospodarczej),
k) pzebywam/nie przebywam*)poza granicami Rzeczypospo|itejPolskiej*-)w państwie,w którym mają zastosowanie przepisy
i systemów zabezpieczeniaspołecznego***
o koordynacj
),
rodzinnych,przebywa/nie
|)członekmojejrodziny,w rozumieniuart. 3 pkt 16 ustawyzdnia28 |istopada2003 r. o świadczeniach
w państwie,w ktÓrymmajązastosowanieprzepisyo koordynacji
przebywa*)poza granicamiRzeczypospo|itejPo|skiej**)
systemów zabezpieczenia społecznego***).
*)Niepotzebne
skreŚ|ic.
*; Nió dotyczywyjazduIubpobytuturyStycznego.
pozagranicami
przezdzieckokształcenia
|ubzwiązanego
z podjęciem
|eczniczego
Polskiej.
Rzeczypospolitej
---)Pzepiśyo koordynacji
Francji'Grecji,
Austrii,Be|gii,Darrii,Fin|andii'
majązastosowanie
na terenie:
spotecznego
systemówzabezpieczenia
Łotwy,Ma|ty'
Cypru'Czech,Estonii,Litwy,
Włoch,
Wie|kiej
Brytanii,
Niemiec,Pońugalii,
Szwecji,
Luksemburga,
Ho|and'ii,
Ir|andii'
Hiszpanii'
Szwajcarii
orazod 1 |ipca2013r.Chon'vacji.
ls|andii,
Liechtensteinu'
Rumunii.
Norwegii,
Węgier,
Bułg-arii
Słowenii,
Po|ski,Słowacji,

(daia,podpisosoby ubiega1ącej
stę)

2)- oświadczenie dotyczące usta|enia prawa do świadczenia pie|ęgnacyjnego d-|aosoby.,.naktórej zgod.nie z
przepisami ustawy z dnia 25 |utego ,t964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz' U, z 2015 r. poz' 2082) ciąży. .
buoriliąze* aIimentacyjny, innej niż osoba spokrewniona w pienivszym stopniu, opiekun faktyczny dziecka lub
osobabędącarodzinązastępcżąspokrewnioną'wrozumieniuustawyzdnia9czerwca2011r'owspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2015 r' poz. 332,z poŹn, zm,)'
oświadczam,ze:
- rodziceosoby wymagającejopieki nie Żyjązosta|ipozbawieniprawrodzicielskich'
|ub|egitymują
się ozeczeniem
są mało|etni
o 7nacznym stopniuniepełnosprawnoŚci,
- nie ma innychosób spokrewnionychw piervuszym
Iublegitymują
się orzeczeniem
opieki,sq mało|etnie
stopniuz osobąwymaga1ącą
oraz
o znacznymstopniLrniepelnosprawnosci
- nie ma opiekunafaktycznegodzieckawymagającegoopiekiani osoby będącejrodzinązastępcząspokrewnionąd|a dziecka
wymagającegoopiekiw rozumieniuustawyz dnia 9 czerwca 2011r. a wspieraniurodzinyi systemiepieczyZastępczej,lub legitymują
się orzeczeniemo znacznymstopniuniepełnosprawności.
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Część|||
oświadczenieo zaprzestaniu prowadzenia gospodarstwa rolnego Iub wykonywania pracy w gospodarstwie
ro|nym przez rolnika, małżonkarolnika Iub domownika:
oświadczam,że:
prowadzeniagospodarstwarolnego od dnia.....'..'.......''.''*)
1. Jestem rolnikiemizaprzestałam/zaprzestałem
prowadzenia gospodarstwa
2. Jestem małżonkiemroInika albo domownikiem*n)izaprzestałam/zaprzestałem
*n)
rolnego albo wykonywaniapracy w gospodarstwierolnym
...........*)
od dnia ...........
oświadczam, że jestem świadomy/świadomaodpowiedzialności karnej zazłożleniefałszywego
oświadczenia.
.1Na|ezywpisacdatę,od kiedyzaprzestano
pracyw gospodarstwie
rolnym.
gospodarstwa
prowadzenia
ro|nego
albowykonywania
*l Nieootrzebne
skreślić.

pie|ęgnacyjnego,
w szczególnościzaistnienia
W przypadkuzmian mającychwpływna prawo do świadczenia
wymienionychpowyżej,osoba ubiegającasię jest obowiązananiezwłoczniepowiadomióo tych
oko|iczności
rodzinne'
zmianach podmiotrea|izującyświadczenia
prowadzącegopostępowaniew sprawie świadczeńrodzinnycho
Niepoinformowanieorganu właściwego
pobranychświadczeńrodzinnych,
zmianach'o których mowa powyżej,możeskutkowaćpowstaniemniena|eżnie
ich zwrotu wrazz odsetkamiustawowymiza opóźnienie.
a w konsekwencji- koniecznością

Do wniosku dołączamnastępującedokumenty:
1)
2)
3)
4)

oświadczam,że
jestem świadomy/świadoma
odpowiedzialnościkarnej za złożeniefałszywego oświadczenia.

(miejscowość,
data)

(podpis osoby ubiegaj4cejsię składającejoświadczenie)

Pouczenie
z tytułurezygnacjiz zatrudnieniatub innejpracyzarobkowej
Świadczeniepielęgnacyjne
przysługuje:
1) matcealbo ojcu,
2) opiekunowifaktycznemudziecka,
rozumieniuustawyz dnia 9 czerwca2011r, o wspieraniurodzinyisysternie
3) osobiebędącejrodzinązastępcząspokrewnionąw
pIeczyZaSIępczej'
4) innymosobom,na którychzgodniez przepisamiustawyz dnia25 |utego1964r,_ Kodeksrodzinnyi opiekuńczyciązyobowiązek
a|imentacyjny
osób o znacznymstopniu niepełnosprawności
, z wy1ątkiem
- jeze|inie podejmują|ubrezygnująz zatrudnienia
Iubinnej.pracyzarobkowejw ce|.usprawowania'
opiekinad osobąlegitymującą
się
a|boorzeczeniemo niepetnosprawności
łącznieze wskazaniami:
orzeczeniemo znacznym stopniuniepełnosprawnosci
opiekiIubpomocyinnejosobyw związkuze znacznieograniczonąmozliwością
konieczności
stałejIubdługotrwałej
samodzie|niej
na co dzień opiekunadzieckaw procesiejego leczenia'rehabi|łtacji
egzystencjioraz konieczności
stałegowspółudziału
i edukacji'
osobom, o których mowa w pkt 4, innymniżspokrewnionew pien,vszym
stopniuz osobą wymagającąopieki,świadczenie
pielęgnacyjneprzysługuje,
w przypadkugdy spełnionesąłącznienastępujące
warunki:
,l rodzice
są mało|etni
Iub|egitymujq
się orzeczeniemo
osoby wymagającejopiekinie iyją, zostalipozbawienipraw rodzicie|skich.
)
:
znacznym stopniu niepełnosprawności
stopniu'są mało|etnie
|ub|egitymują
2) nie ma innychosób spokrewnionych
w pieruvszym
się orzeczeniemo Znacznymstopniu
niepełnosprawnoŚci;
3) nie ma osób, o którychmowa W pkt 2 i 3' |ublegitymują
się orzeczeniemo znacznymstopniuniepełnosprawnoŚci'
Swiadczenie pie|ęgnacyjneprzysługuie:
polskim,
1 )o b y w a t e l o m
2) cudzoziemcom:
a) do którvchstosuiesie orzepisvo koordvnaciisvstemówzabezoieczeniasoo.leczneoo.
Pó|skąumów dwustronnych
b) jezeliwynikato źwiaŹącychRzeczpospo|itą
ó zabezpieczeniu
społecznym,
c), przebywajacymna terytoriumRzeczypospo|itejPo|skiejna podstawiezezvlo|eniana pobyt stały,zezwo|eniana pobyt rezydenta
długoferńińowego
Unii Europejskie'1,.zezrivo|en'ia
na pobytcżasolvyudzie|onego
w związkuz okoIicznościami.
o.ktÓrychńowa
w art.127 iub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawyz d nia 12 grudnia2013 r. o cudzoziemcach(Dz. U. poz. 1650,z poin. zm.),
Iubw związkuz uzyskaniemw Rzeczypospo|itei
Po|skieiStatusuuchodzcyIubochronyuzupełniające1,
1eze|izamieszkująz
Rzeczvbosbo|itei
Po|skiei.
członkami"rodzin
na tervtorium
d) posiadającymkartępobytuz adnotacją,3ostępdo rynku pracy,', z wyłączeniem
obywate|ipaństwtrzecich,któay uzyska|i
Zezwo|eniena pracę na terytoriumpańStwaczłonkowskiego
na okres nieprzekraczający
sześciumiesięcy,obywatelipaństw
tzecich przyjętychw celu podjęciastudióworaz obywate|ipaństwtaecich, któzy mająprawodo wykonywaniapracy na podstawiewizy
. jeze|izamieszkująna terytoriumRzeczypospolitejPo|skiejpzez okres zasiłkowy,
w którymotzymują świadczeniarodzinne,chyba
że pzepisy o koordynacjisystemów zabezpieczeniaspołecznego|ubdwustronneumowymiędzynarodoweo zabezpieczeniu
(art.1 ust'2 i3 ustawyzdnia28listopada2003r' o świadczeniach
rodzinnych(Dz.U.z2015r. poz' 114,
społecznym
stanowiąinaczej
z poź:n.
zm'), zwane1da|ej,,ustawą').
pie|ęgnacyjne przysługuje.,jqżeli.niepełnosprawnośc
Świadczenie
osoby wymagającejopieki powstała:
,l
) nie pózniej niz do ukończenia 18. roku Życia lub
jednak nie pózniej niżdo ukończenia 25. roku życia'
2) w trakcie nauki w szko|e |ubszko|e v,ryższej,
Świadczenie pielęgnacyjne nie przysług uje, jeżeIi :
1) osoba sprawującaopiekę:
a) ma ustaloneprawo do emerytury'renty,rentyrodzinnejZ tytułuŚmierci małzonkaprzyznanejw przypadkuzbiegu
prawa do renty rodzinneii innego świadczeniaemeryta|no-rentowego.
rentysocja|nej,zasiłkustałego.nauczycie|skiego
przbdeńeryta|nego,
świadczeniak-ompensaiyjnegolzasiłkuprzedemeryfaInego
Iub świ5dczeni.a
b) ma usta|oneprawo do specja|negozasiłkuopiekuńczego,Świadczenia pie|ęgnacyjnego|ubzasiłkud|a opiekuna.o
ktorymmowa W ustawie z dnia 4 kwietnia2014 r. o usta|eniu i wypłaciezasiłkówd|a opiekunów;
2) osoba wymagającaopieki:
legitymujesię oaeczeniem o Znacznymstopniuniepełnosprawności,
a) pozostajew związkumałzeńskim,chyba Źe wspo,łmałżonek
b) Zostałaumieszczonaw rodziniezastępczej,z wyj4tkiemrodzinyzastępczejspokrewnionej,rodzinnymdomu dziecka a|bo,w
związkuz koniecznością
kształcenia,
rewa|idacjiIubrehabi|itacji,
w p|acówcezapewniającejcałodobowąopiekę' w tym w
podmiotuwykonującegodziałalność
specja|nymośrodkuszkolno-wychowawczym'
z wy1ątkiem
|eczniczaui korzystaw niej z
całodobowei
oprekiorzez wiecei niz 5 dni w tvoodniu:
3) na osobęlĄńagającą opielłiińna osoba mó'usta|oneprawodo wczeŚniejszejemerytury;

4) członekrodzinyosoby sprawującejopiekęma usta|oneprawodo dodatkudo zasiłkurodzinnego,o ktÓrymmowaW ań. 10 ustawy'
prawodo specja|negozasiłkuopiekuńczego,prawodo Świadczeniapie|ęgnacyjnego
Iubprawodo zasiłkud|aopiekuna,o którym
mowa W ustawiez dnia4 kwietnia2014 r. o usta|eniui wyptaciezasiłkówd|aopiekunów;
5) na osobę wymagającąopiekijest usta|oneprawodo dodatkudo zasiłkurodzinnego,o którymmowaW art.10 ustawy,prawodo
pielęgnacyjnego
IubzasiłkudIaopiekuna,o którymmowaW ustawiez dnia4 kwietnia
specja|negozasiłkuopiekuńczego,świadczenia
2014 r' o usta|eniui wypłaciezasiłkówd|aopiekunów;
na pokryciewydatkówzwiązanychz opieką,chyba
6) na osobę wymagającąopiekiinna osobajest uprawnionaza granicądo świadczenia
ze przepisyo koordynacjisystemówzabezpieczeniaspołecznego|ubdwustronneumowyo zabezpieczeniuspotecznymstanowią
inaczej.
pie|ęgnacyjne
ro|nika
ubiegasię rolnik,ma,łzonek
bądŹdomownik,
świadczenie
to przysługuje
odpowiednio:
W przypadkugdy o świadczenie
pzez nichgospodarstwa
prowadzenia
ro|nego,
1)ro|nikom
w pzypadkuZapŻestania
prowadzenia
przeznichgospodarstwa
przez
w przypadku
zaprzestania
2) małżonkom
ro|nikÓwIubdomownikom
ro|nego
a|bowykonywania
rolnym.
nichpracyw gospodarstwie
pracyw gospodarstwie
prowadzenia
gospodarstwa
ro|negoIubzaprzestanie
wykonywania
Zaprzestanie
ro|nympotwierdza
się stosownym
jestobowiązany
podrygoremodpowiedzia|ności
złozonym
karnejza składanie
fałszywych
zeznań.Składający
oŚwiadczenie
oświadczeniem
następującej
fałszywego
do zawarciaw nimk|auzu|i
treści:
Świadomyodpowiedzia|ności
karnejzazłoŻenie
oświadczenia.''.
,,Jestem
fałszywych
K|auzu|a
ta zastępujepouczenieorganuo odpowiedzia|ności
karnejza składanie
zeznań(ar|'17bustawy).
W przypadku zbiegu uprawnień do następującychświadczeń:
1) świadczenia
rodzicie|skiego
Iub
pie|ęgnacyjnego,
Iub
2) świadczenia
3) specja|negozasiłkuopiekuńczego,Iub
4) dodatkudo zasiłkurodzinnegoz tytułuopiekinad dzieckiemw okresiekorzystania
z ur|opuwychowawczego,
Iub
5) zasiłkud|aopiekuna'o którymmowaW ustawiez dnia4 kwietnia2O14r. o usta|eniu
i wypłaciezasiłkÓwd|aopiekunów
* przysługuje
jedno z tych świadczeńwybraneprzez osobę uprawnioną(ań- 27 ust. 5 ustawy).
pie|ęgnacyjneo
Osoba ubiegającasię jest obowiązananiezwłoczniepowiadomićpodmiot wypłacającyświadczenie
każdejzmianie mającej wpływ na prawo do świadczeniapie|ęgnacyjnego,w tym również o przypadku wyjazdu osoby
uprawnionejIub członkarodziny tej osoby poza granicę Rzeczypospo|itejPolskiej.
prowadzącegopostępowaniew sprawie świadczeńrodzinnych o zmianach, o
Niepoinformowanieorganu właściwego
których mowa powyżej,możeskutkować powstaniem niena|eżniepobranych świadczeńrodzinnych, a W konsekwencjikoniecznościąich zwrotu wraz z odsetkami ustawowymiza opóźnienie.

oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z powyższym pouczeniem,

(miejscowość,
data i podpisosoby składającej
oświadczenie)
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