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WN|osEK
PRAWA
D0ŚwnoczEN|ARoDz|c!ELSK|EGo
o USTALENlE
częścI
Dane osoby ubiegającejsię o usta|enieprawa do świadczeniarodzicielskiego

NumerPESEL '

Obyruatelstwo

Telefon
(nieobowiązkowo)

Miejscowośc

Numer
domu
Wnoszę o usta|enieprawa do świadczeniarodzicielskiego na następującedzieci:
Numer PESEL")

*, W pzypadku gdy nie nadano numeru PESEL' na|eżypodac numer dokum€ n tu potwierdzającegotozsamośc.

Częśćll

oświadczenie
służące
usta|eniuprawado świadczenia
rodzicie|skiego
że:
oświadczam,
a) powyzsze
danesą prawdziwe,
rodzicie|skiego,
b)zapoznałam/zapoznałem*)
sięz warunkami
doświadczenia
uprawniającymi
przepisami
c) nieotrzymuję
macierzyńskiego
Iubuposażenia
zasiłku
za okresusta|ony
Kodeksu
pracyjakookresurlopumacierzyńskiego,
okresurlopuna warunkach
ur|opu
macierzyńskiego
iubo|<res
ur|opu
rodzicie|skiego,
d)drugiz rodziców
nieotaymuje
zasiłku
maciezyńskiego
|ubuposazenia
za okresusta|ony
przepisami
pracyjakookresur|opu
Kodeksu
maciezyńskiego,
okresur|opu
nawarunkach
ur|opu
macierzyńskiego
|ubokres
urlopu
rodzicielskiego,
e) osobabędącarodziną
faktycznym
dzieckanteotrzymuje
zasiłku
macierzyńskiego
za okres
zastępczą
|ubopiekunem
IubuposaŻenia
przepisami
ustalony
Kodeksupracyjakookres
rodzicie|skiego**);
ur|opu
macierzyńskiego'
nawarunkach
ur|opu
macierzyńskiego
|ubokresur|opu
okresur|opu
*-*)
f)dzieckoniezosta'lo
umieszczone
w pieczyzastępczej'
g)w związkuz wychowywaniem
prawa
tegosamegodzieckalubw związku
z opiekąnadtymsamymdzieckiem
niemausta|onego
do swiadczenia
dodatku
dozasiłkurodzinnego
z tytułu
opiekinaddzieckiem
w okresiekozystania
z ur|opu
rodzicie|skiego.
pie|ęgnacyjnego'
wychowawczego,świadczenia
zasiłku
|ubzasiłku
specja|nego
opiekuńczego
d|aopiekuna,
o którymmowaWustawie
(Dz.U. poz.567,z pożn,zm.),
z dnia4 kwietnia
2014r,o ustaleniu
i wypłacie
zasiłków
dfaopiekunów
h)nieprzysługuje
o podobnym
rodzicie|skiego
mizagranicąświadczenie
charakteze
doświadczenia
chyba,
ze przepisy
o koordynacji
Zabezpieczenia
lub dwustronne
za granicą
systemÓW
spotecznego
Umowy
społecznym
stanowiąze przysługujqce
o zabezpieczeniu
prawado takiego
świadczenie
o podobnym
do świadczenia
rodzicie|skiego
niewyłqcza
świadczenia
napodstawie
charakterze
ustawy,

Z a ł .n r 1 6

-4-

mi sprawowanie
którauniemoż|iwia
Iubinnejpracyzarobkowej,
zatrudnienia
podjąłem-)
ani nie kontynuuję
i) nie podjęłam/nie
opiekinaddzieckiem,
osobistej
rodzinnego
pielęgnacyjnego,
dodatkudo zasiłku
zasiłku
opiekuńczego,
specja|nego
prawado świadczenia
j) nie mamustalonego
|ubzasiłkud|aopiekuna,o którymmowaw ustawie
z ur|opuwychowawczego
opiekinad dzieckiemw okresiekorzystania
z tytułu
i wyptaciezasitkówd|aopiekunów,
z dnia4 kwietnia2014r.o usta|eniu
zasiłkud|abezrobotnych
dziecka-),któregodotyczywniosekw okresiepobierania
dzieckoinieurodziła
k) matkadzieckaurodziła
na podstawie
pobierania
przedłuzenia
bezrobotnych
jego
zasiłku
d|a
w
po
|ub
okresie
zakończeniu,
lubw ciągumiesiąca
pracy
(Dz.
z2015r.
U.
promocjizatrudnienia
iinstytucjach
2004r.
o
kwietnia
zdnia20
3
ustawy
ań.73 ust'
rynku
poz. 149,z poiLn.zm.)**"*),
przepisy
w którymmajązastosowanie
w państwie,
pozagranicami
Polskiej--"*-)
przebywam*)
Rzeczypospolitej
|)przebywam/nie
społecznego*****
i systemów zabezpieczenia
o koordynacj
),
świadczeniachrodzinnych,przebywa/nie
m)członekmojejrodziny,wrozumieniuań.3pkt16ustawyzdnia28|istopada2003r.o
przepisyo koordynacji
państwie,
w którymmajązastosowanie
Po|skiej*****)w
granicami
przebywa-)poza
Rzeczypospo|itej
n*
***
systemów zabezpieczeniaspołecznego*
)'
*)Niepotzebne
skreŚ|ic.
**)Dotyczyosób,o którychmowaW art.17cust,.1pkt2 i 3 ustawy(opiekuna
dzreckai rodzinyzastępczej).
faktycznego
***)NiedotyczyosÓb,októrychmowaWarl.17cust.
1pkt2i3ustawy(opiekunafaktycznegodzieckairodzinyzastępczej).
***i)
osoby,ktÓra
faktycznego
dziecka.rodzinyzastępcze';,
Niedotyczyosób,o którychmowaWart'17cust.1 pkt2- 4 ustawy(opiekuna
przysposobiła
dziecko).
*****)
pozagranicami
przezdziecko
kształcenia
Iubzwiązanego
z podjęciem
|eczniczego
Nie dotyczywyjazduIubpobytuturystycznego'
Polskiej.
Rzeczypospolitej

--"--) Pzepisy o koordynacjisystemów zabezpieczeniaspołecznegomajązastosowaniena terenie'Austrii,Be|gii,Danii,Fin|andii'Francji,Grecji,
Brytanii.
Cypru'Czech' Estonii'Litwy,Łotwy,Ma|ty,Polski.
Niemiec'Po(uga|ii.Szwecji.Woch. Wie|kie|
Ir|andii'
Luksemburga,
Hiszpanii.Ho|andii.
Szwajcariiorazad1|ipca2013 r. Chorwacji.
Liechtensteinu,
Rumunii.Noruegii.ls|andii,
Słowenii,
Węgler,Bułgarii,
Słowacji'

(data' podpis Ósoby Ubiegającejsję)

W przypadku zmian mających Wptyw na prawo do świadczenia rodzicielskiego, w szczególności zaistnienia
ołóliczhosci wymieniońlch powyźej,w tym również w p3ypadku wyiazdu osoby uprawnionej Iubczłonka
rodziny tej osoby poza g-ranibęRzeczypospolitej Polskiej, osoba ubiegająca się jest obowiązana niezwłocznie
powiadońić o tych zmianach podmiot reaIizujący świadczenia rodzinne.
Niepoinform9w.anię organu właściwego prowadzącego post.ępowanig w sprawie świadczeń rodzinnych o
może skutkoirrać powstaniem nienależnie pobranych świadczeń .
zmi.anach, o których mówa powyżej,
-koniecznością
ich zwrotu wraz2 odsetkami ustawowymi za opóźnienie'
rodzinnych, a w konsekwencji

( d a l a ' p o d p i s o s o b y U b i e g a | ą c eS]i ę )

dokumenty:
następuiące
Do wnioskuc|ołączam

4\

2\
.jJ

4)

oświadczam, że jestem świadomy/świadomaodpowiedzia|nościkarnej za złozeniefałszywego
oświadczenia.

(rrtiejscowość.
data)

(podpis osob1,'ubic gającej s i ę składającejoświadczenic )
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POUCZENIE
Swiadczenie rodzicie|skie przysługuje :
polskim,
1) obywatelom
2) cudzoziemcom:
systemówzabezpieczenia
społecznego,
a) do którychstosujesię przepisyo koordynacji
Po|skąumów dwustronnych
o zabezpieczeniu
społecznym,
b)jeze|iwynikato zwiąiących Rzeczpospo|itą
Po|skiejna podstawiezezwoleniana pobytstały,zezwo|eniana pobyt
c) przebywającymna terytoriumRzeczypospo|itej
w związkuz okolicznościami,
zezwo|eniana pobytczasowyudzie|onego
Unii Europejskiej,
rezydentadługoterminowego
|ub ań.186ust.1pkt3ustawyzdnia12grudnia2013r'ocudzoziemcach
októrychmowaW
art.127
Po|skiej
(Dz.U. poz.,l650,zpozn. zm.),|ubw związku'z
w Rzeczy-pospo|itej
Statusuuchodzcy|ubochrony
uzyskaniem
jeze|izamieszkują
Polskiej'
rodzinna terytorium
Rzeczypospo|itej
z członkami
uzupełniającej,
państwtrzecich,którzyuzyskali
obywate|i
do rynkupracy'',z wyłączeniem
d) posiadającym
kartępobytuz adnotacją,,dostęp
państwaczłonkowskiego
na okresnieprzekraczający
sześciumiesięcy,obywateli
zezwo|eniena pracęna terytorium
państwtrzecich,ktorzymĄąprawodo wykonywania
państwtrzecichprzyjętych
w ce|upodjęciastudióworaz obywateIi
pracyna podstawie
wizy,
_ jeŻe|i
Po|skiejprzezokreszasiłkowy,
w którymotzymująświadczenia
Rzeczypospo|itej
zamieszkująna terytorium
społecznego
Iubdwustronne
umowymiędzynarodowe
systemówzabezpieczenia
rodzinne'chybaze przepisyo koordynacji
(art.1 ust.2 i3 ustawyzdnia28listopada2003r.o Świadczeniach
rodzinnych
stanowiąinaczej
ozabezpieczeniu
społecznym
(Dz' U. z 2015 r" poz' 114, z pozn'zm.\,zwanejda|ej',ustawą').
Swiadczenie rodzicie|skieprzysługujezgodnie z art.17c ust. 1 ustawy:
ań.,l7cust.2 ustawy;
1)matcealboojcudziecka'z uwzg|ędnieniem
2) opiekunowifaktycznemudzieckaw przypadkuobjęciaopiekądzieckaw wiekudo ukończenia7' rokuŻycia,a w
przypadkudziecka'wobec któregopodjętodecyzję o odroczeniuobowiązkuszko|nego- do ukończenia10. rokuzycia;
3) rodziniezastępczej,z wyjqtkiemrodzinyzastępczejzawodowej,w przypadkuobjęciaopiekądzieckaw wiekudo
ukończenia7. roku Życia,a w przypadkudziecka,wobec któregopodjętodecyzjęo odroczeniuobowiązkuszko|nego
_ do ukończenia10.rokuzycia;
dziecko,w przypadkuobjęciaopiekądzieckaw wiekudo ukończenia7' rokuŻycia,aw
4)osobie,która przysposobiła
przypadkudziecka'wobec któregopodjętodecyzjęo odroczeniuobowiązkuszko|nego- do ukończenia10' rokuzycia.
Świadczenie rodzicie|skie przysługujeojcu dziecka zgodnie zań.17c ust. 2 ustawy
w przypadku:
pzez niątego
rodzicie|skiego
na wniosekmatkidzieckapo wykorzystaniu
1) skróceniaokresupobieraniaświadczenia
za okres co najmniej14 tygodniod dnia urodzeniadziecka;
świadczenia
matkidziecka;
2) śmierci
3) porzuceniadzieckaprzezmatkę'
Świadcze nie rodzicie lsk ie przysług uje przez okres :
jednegodzieckaIubobjęcia
jednegodzieckaprzyjednymporodzie,
pzysposobienia
1) 52 tygodni_ w przypadku
urodzenia
opiekąjednegodziecka,
przysposobienia
dwojgadzieciIubobjęcia
2)65 tygodni-w przypadkuurodzenia
dwojgadzieciprzyjednymporodzie,
opiekądwojgadziecl,
przysposobienia
trojgadzieciIubobjęciaopieką
urodzenia
trojgadzieciprzyjednymporodzie,
3) 67 tygodni_ w przypadku
trojgadzieci,
czworgadzieci|ubobjęcia
4) 69 tygodni- w przypadku
urodzenia
czworgadzieciprzyjednymporodzie'przysposobienia
opiekączworgadzieci,
przysposobienia
pięciorgai więcej
i więcejdzieciprzyjednymporodzie,
urodzeniapięciorga
5) 71 tygodni_ w przypadku
i więcejdzieci(ań.'l7c ust.3 ustawy).
dzieciIubobjęciaopiekqpięciorga
Świadczenie rodzicie|skieprzysługujeod dnia:
1) porodu- w przypadku
matkilubojcadziecka,
przezdziecko7' rokuiycia, a w przypadku
dziecka,wobecktórego
2) objęciadzieckaopieką nie dłuzejniz do ukończenia
przeznie 10.rokuzycia- w przypadku
podjętodecyzjęo odroczeniu
nie dtużej
niŹdo ukończenia
szko|nego,
obowiązku
opiekunafaktycznego
dzieckalubrodzinyzastępczej,
przezdziecko7. rokuzycia,a w przypadku
dziecka,wobecktórego
3) przysposobienia
dziecka'niedłuzejniz do ukończenia
pzez nie 10.rokuzycia- w przypadku
podjętodecyz1ę
obowiązku
szko|nego,
niedłuzejniz do ukończenia
o odroczeniu
dziecko(art,17cust.4 ustawy)'
osobyprzysposabiającej
w okresie,ok tórymmowaW art'73 u st. 1
zasiłekdia bezrobotnych
W razieurodzeniadzieckaprzezkobietępobierajqcą
pracy
(Dz.U. z2015r.poz.149,zpoŹn'zm'),
iinstytucjach
2004r,o promoqizatrudnienia
ustawyzdnia20 kwietnia
rynku
zasitkud|abezrobotnych
na podstawie
ań. 73 ust' 3 tej
|ubw okresieprzedłuzenia
Iubw ciągumiesiącapo jegozakończeniu,
pzysługujejednemuz rodzicoww wysokości
roinicymiędzykwotąświadczenia
rodzicie|skie
ustawy,świadczenie
pomniejszonego
przezkobietęzasiłkud|abezrobotnych
rodzicie|skiego,
o za|iczkęna podatek
a kwotąpobieranego
ust.6 Ustawy).
dochodowy
od osób fizycznych(art..17c

Osobie uprawnionejdo świadczeniarodzicielskiegoprzysługuje:
rodzicie|skie
na |iczbęwychowy,vanych
dzieci,
bezwzg|ędu
1)w tymsamymczasiejednoświadczenie
tegosamegodziecka
rodzicie|skie
w związkuz wychowywaniem
2)jednoświadczenie
(ań.,t7cust.8ustawy).
jeżeIi:
Świadczenie rodzicie|skienie przysługuje,
jedenz rodzicówdzieckaIubopiekunfaktyczny
zasiłek
macierzyński
Iub
dzieckalubrodzinazastępcza,
otrzymują
1)co najmniej
przepisamiKodeksupracyjakookresurlopumacierzyńskiego,
okresurlopuna warunkach
ur|opu
za okresustalony
uposażenie
IubokresurlopurodzicieIskiego,
macierzyńskiego
dziecko,
w pieczyzastępczej- w pzypadkurodzicówdziecka|ubosoby,którapzysposobiła
2) dzieckozostatoumieszczone
niesprawują
|ubzaprzestaIi
sprawowania
osobistej
dzieckaIubrodzinazastępcza,
3)jedenz rodzicówdzieckaIubopiekunfaktyczny
Iubwykonywaniem
innejpracyzarobkowej,
któreuniemoż|iwiają
w tymw zwiqzkuz zatrudnieniem
opiekinaddzieckiem,
tejopieki,
sprawowanie
tegosamegodzieckalubw związkuz opiekąnadtymsamymdzieckiemjestjużustaloneprawodo
4) w związkuz wychowywaniem
pie|ęgnacyjnego,
rodzinnego,
o którymmowaWart.10,świadczenia
specjaInego
rodzicie|skiego,
dodatkudo zasiłku
świadczenia
2014r.o usta|eniu
i wypłacie
zasiłków
zasiłku
|ubzasiłku
dla opiekuna,
o którymmowaW ustawiez dnia4 kwietnia
opiekuńczego
d|aopiekunów,
przysługuje
rodzicie|skie
za granicąświadczenie
o podobnym
charaktezedo świadczenia
5) osobieubiegającej
sięo świadczenie
społecznego
lubdwustronne
Umowyo zabezpieczeniu
rodzicie|skiego,
chybaze przepisyo koordynacji
systemówzabezpieczenia
stanowiąinacze1@rt'17c ust'9 ustawy).
społecznym
W przypadkuzbiegu uprawnieńdo następującychświadczeń:
1) Świadczenia
rodzicie|skiego
Iub
pie|ęgnacyjnego'
2) Świadczenia
Iub
3) specjalnego
zasiłku
opiekuńczego,
lub
Iub
4) dodatkudo zasiłku
rodzinnego,
z tytułu
w okresiekoaystania
z ur|opu
wychowawczego,
opiekinaddzieckiem
5) zasiłku
dlaopiekuna,
o którymmowaW ustawiez dnia4 kwietnia
2014r' o usta|eniu
i wypłacie
zasiłków
d|aopiekunów
- przysługuje
jednoz tychŚwiadczeńwybraneprzezosobęuprawnioną
@n' 27 ust.5 ustawy).

oświadczam,Że zapoznałam/zapoznatem
się z powyższympouczeniem.

(miejscou'ość.clatai podpis osoby skłaclające.j
ośrł'iaclczenie)

Wnioskuję o następującysposób reaIizacjipfrzyznanychświadczeń:
(zaznaczyć właściwy
kwadrat)

L-i

I i karta przedpłacona

przelewemwe wskazanymbanku

nazwa banku.
nr konta
( wpisać26 cyfrowy numer konta)

(seriai numer dokumentutozsamości)

czytelny podpis wnioskodawcy
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