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WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI

z TYTuŁU uRoDzENlASlĘDz|EcKA
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1. Dane osoby ubiegającejsię o usta|enieprawa do jednorazowej zapomogi z tytułu
urodzenia sie dziecka.
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2. Wnoszęo usta|enieprawado jednorazowej
zapomogiz q/tułuurodzeniasię dzieckana następujące
dzieci:
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3' DaneczłonkÓwrodziny( wtym dzieckad o uko czenia25.rokużycia,a takżedziecka,kt re uko czylo
25. rok żVcia.|eqitvm idceq6sie orzeczeniemo znacznvmstopniunibpełnosprawnoś'ci.
ieże|iw zwiazkuz ta
pie|ęgriacyjne
niepe|nośprawn
[ubspebjaInyzasi;l k opieku cżya|bo'
ściąr itziiie priysługujeświadczenie
zasiłekd|aopiekuna.o ktÓrvmmowaw ustawiez dnia4 kwietnia2014r. o usta|eniu
iwvp|aciezasi|kÓwd|a
pod opieką
opiekunriw(bz. U. poz' 567,z pÓŹn'zm.)).Do członkÓwrodzinynie za|iczasię dzieckap.<izosta|ącego
opiekunaprawnego,dzieckapozostającegow związkumałżeskim' a takżepełno|otniego
dzieckaposiadającego
własne dziecko.

W skład rodziny wchodzą:
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4. organ' do Kórcgo są opłacanesHadki na ubezpieczeniezdrowotne,o których mowaw art 3 pkt 1 |it.a ustawy
z dnia 28 |istopada2003r. o świadczeniach
rodzinnych(Dz.U. z 2015r. poz',|,|4,z póżn,zrl)' zwanejda|ej''ustawą'':
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Wewnetrznvch

Wieziennej
BiuroEmeryta|ne
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5. lnne dane
gr.
5.1.Łączna kwotaalimentÓWśWiadczonych
na Żecz innychosÓb Wyniosta
w roku ...'...''...''....'...''.'..''.-)'..
' ' ''''''...'. zł''''''...'.....''
5.2' W roku ka|endarzowympoprzedzającymokres zasiłkowylub po tym roku nasĘpiła/nienastąpiła--)utratadochodu-.-)'
5.3. W roku ka|endaŻowympopęedzającym okres zasiłkowyIubpo tym roku nastąpiło/nie
nastą]iło*.)uzyskanie dochodu****).
-) Wpisać rok, z ktÓrego dochÓd stanowi podstawęusta|eniadochodu rodziny.
**)NieDotrzebneskreś|ic'
**t)Utrata dochodu, zgodnie z art.3 pkt 23 ustawy,oznacza utratędochodu spowodowaną:
- uzyskaniem prawa do urlopuwychowawczego,
- utratąprawa do zasiłku|ubstypendiumdla bezrobotnych,
- utratązatrudnienialub innej pracy zarobkowej,
- utratązasiłkuprzedemeMa|nego lub śWiadczenia
przedemerytalnego,nauczycie|skiegoświadczeniakompensacyjnego,a także
emeMury lub renty.renty rodzinnejlub renty socjalnej.
- wyrejestrowaniempozaro|niczejdziała|ności
gospodarczej|ubzawieszeniemjej Wykonywaniaw rozumieniuart' 14a ust. ,1dustawy
gospodarczej(Dz.U. z 2015 |. poz' 584, z pÓżn.zm.\,
z dnia 2 |ipca2oo4 r. o swobodzie działa|ności
- UtratąZasiłkuchorobowego,świadczeniarehabi|itacyjnego
po utracjezatrudnienia|ub
|ubzasiłkumacierzyiskiego' przysłUgujących
lnnel pracy f aroDKoweJ,
- utratązasądzonych świadcze a|imentacyjnychW związku ze śmierciąosobyzobowiązanejdo tych świadcze IUbutratąśWiadcze
pieniężnychWypłacanychW przypadku bezskutecznościegzekucjialimentÓWW związku ze śmierciąosobyzobowiązanejdo
śWiadcze aIimentacyjnych,
- utratąśWiadczenia
rodzicie|skiego,
- Utratazasiłkumacieęv skieoo. o ktÓrym mowa W Drzeoisacho ubezDieąeniu sDołeąnvm ro|nikÓw.
.-.-) t'yśkanie dochodu,Źgodnićz art. 3
lkt 24 ustawy,ożnaczauzyskahie dochodi.lspowcidowane:
- zaKonczenremunopu wvcnowawczeqo,
- uzyskaniem prawa.dozasiłkulub styÓendium d|a bezrobotnych,
- uzvskaniemzatrudnienialub innei Dracvzarobkowei.
- uzlskaniem zasiłkupzedemeryt |hegciIubświadcz.enia
pzedemeMa|nego, nauczycie|skiegośWiadczenia
kompensacyjnego,a także
emeMurv luDrenN.renN rod4nnetlub renv sooalnet.
- rozot5częiciem
ooźaro|nirżei
działafności
oośoodircze-i
|ubwznowieniemiei Wvkonvwaniaoo okresiezawieszeniaw rozumieniu
art..'l4aUst. ld ustaw z driia2 |ipca200Z r.o swoboć7iedziałalności
oo.siodarctei'
- ufyskaniemzasiłkuchorobowego'śWiadczenia
po utracieZatrudnienia
rehabi|itacyjnego
IubfasiRu macierzyriskiego,p|zys,ługujących
ruDInnejpracy.zarooKgwel,
.
.
.
.
.
.
- uzvsKantemswtaoczenlaroozctetsKreoo.
_ uzlskaniem zasiłkumacierzyiskiego'-o ktorymmowa w pzepisach o ubezpieczeniuspołecznymro|nikÓW.

Część||
oświadczeniedotycząceusta|eniaprawado jednorazowejzapomogiz tytułuurodzeniasię
dziecka
oświadczam,
że:
- powyższe
danesąprawdziwe,
- zapozna|amlzapoznałem
sięz Warunkami
uprawniającymi
dojednorazowej
siędziecka,
zapomogi
z MułUurodzenia
- członkowirodziny nie pŻysługujena dziecko śWiadczenie
z tj^ułuurodzeniadziecka za granicą'

W prrypadku zmian mającychwpłnf na prawo do jednorazowejzapomogi z b/tułuurodzenia się dziecka, w
szczegÓlnościzaistnieniaoko|iczności
wymienionychpowyżejIuburyskaniadochodu,osoba ubiegającasię jest
obowiązananiezw|oczniepoMadomićo tych zmianachpodmiotrea|izujący
świadczenia
rodzinne.
prowadzącegopostępowaniew sprawieświadcze|i
Niepoinformowanie
organuwłaściwego
rodzinnycho zmianach,
pobranychświadczeri
o ktÓrych mowapou4/ej' możeskutkorinćpowstaniemniena|eżnie
rodzinnych,a w
konsekwencji. koniecznością
ich anvrotu
wrazz odsetkamiustawowymiza opÓźnienie.
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Do wniosku dołączamnastępujące dokumenty:

oświadczam,
żejestemświadomy/świadoma
odpowiedziaIności
fałszywego
oświadczenia.
karnejza złożenie

(miejscowośc,
data)

(podpisosoby ubiegającejsię składającej
oświadczenie)

Pouczenie
Jednorazowa zapomoga z $^ułuurodzenia się dziecka prrysługuje:
'1 obywatelompolskim,
)
2) cudzoziemcom:
a) do ktÓrychstosuie się pzepisy o koordynacjisystemÓWzabezpieczeniaspołecznego,
b) jeżeliWynikato z Wiążących
Rzeczpospo|ią Po|skąumÓw dwustronnycho zabezpieczeniuspołecznym.
c) pŹebywa,iącymna teMorium Rzeczypospo|itejPo|skiejna podstawiezezwo|eniana pobytstały,zezwo|eniana pobytrezydenta
dfugoteminowego
UniiEuropejskiej,
zezwo|eniana pobytcfasowyudzie|onego
Wzwiązkuz okolicznościami,
o ktÓrychmowaW
(Dz.U. poz. ,1650,
art,127 lUbart. 186ust.1 pK 3 ustawyz dnia 12 grudnia2013r.o cudzoziemcach
z pÓŹn.zm.)lubW związku
jeże|izamieszkująz członkamirodzinna
z uzyskaniemw Rzeczypospo|itejPo|skiejstatusuUchodŹcy|ubochrony uzupełniającej,
teMorium Rzeczypospolite.i
Polskiej.
d) posiadalącymkartępobytuz adnoiacją'dostępdo rynkupracy', z wytączeniemobwate|i pa stw trzecich,Ko|zy uzyska|i
zezwo|eniena praĘ na terytoriumparlstwaczłonkowskiego
na okres niep|zekraczającysześciumiesięcyobywate|i
panstwtrzecich prŹyjętychw ce|upodjęciastudiÓw oraz obywatelipa stw tŻecich. ktorzymają prawo do Wykon}^łania
pracy
na oodstawiewizv
- jeżelizamieszkująna terytodumRzeczypospo|itejPolskiejpzez okres zasiłkowy,w ktÓn,/motE},muiąśWiadczenia
rodzinne,
chyba że p|zepisyo koordynacjisysternÓw zabezpieczeniaspołecznego|ubdwusEonneumovvymiędrynancdoweo
zabezpieczeniuspofecznyrnstanovt/ią
inaczej (art.1 uś.2 i 3 ustawyz dnia 28 |istcpada2003 r. o świadczeniac rcdzinnych
(oz. U ' z 2015r' jnz. l,l4, z pżn. zm'),zułaej da|ej.ustawą).
Jednorazowa zapomoga prżysługujematce |ub ojcu dziecka, opiekunoltliprawnemua|boopiekunołlifukĘcznemu dziecka,
jeze|idochÓd rodzinyw pze|iczeniu na osoĘ nie p|zekraczak!\otykĄ^eriumdocł|odowegookreś|onego
w ustawie.
Wniosek o wyphĘ jednorazorivejzapomogi składa się w terminiei2 miesięcvod dnia-narodzindzićcka, a w przypadkugdy
wnicsek dotyczy dziecka objętegoopiekąprawną opiekąfaktycznąa|bodziecka przysposobionego- w terminie'l2 miesięcy
od dnia obięcia dziecka opiekąa|bop|zysposobienianie pÓŹniei niżdo uko czenia W7sz dżec|<o18. roku życia.
pozostar,'iiabez rozpoznann.
Wniosek źłbżonypo terininlri orgah \Ąłaśdwy
Jednorazolvazapomoganie pr4Ffuguje'ieźEłi
@br'kolvirodzinypr4F|uguje
za granią Świ.adczenie
z tyfu|uurodzenbdzi:cka'Óyba Źe
przepisyo koord},T'acji
inaczej.
spobcaego |ubd/tius-lmne
umo^ry
o abefpi.aueniuspołec yrn s1ano/vą
E/sMil zabe.aił9czenb
zapomoga prz},sługują
bgo nie
}rtBli kobieb pozm{ada podor'dq rneÓmą niepoaĘ nżod 1O'tpodniaciłł do porodu(wyrnogu
pr4Fposobiv
slosujesĘ do mob bsągrch pra/nyTni|ubfa|dycz'yTni
&iecka,
a
bkŹe
do
osob,
ldłe
died(o).
ai'unami
Pozostai\aniepodopiekąmed'rczą potwiercża
|eł@skim
|ubZaśrwiadczeniem
wystałionympŹez po|oż]ą
się zaśM/iadczeniem
Przep|syWspEwieforrnyor'ekimeq/czĘ nad|(obbtąwciąPyore \Ązoluzas^iadczenia
poh/vb&ającego
p@osbwaniepodą
opi{q Wydanena @sta,t/ieart 9 uś 8 ',Jstawy'
śc'j,iesĘ odpowiednio.

oświadczam,ze zapoznałam
lzapoznałem
slę z powyższympouczeniem.

Wnioskuję o następujący sposob rea|izacjiprzyznanych świadcze :
(zaznaczy
ć właś
ciwykwadrat)
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