Załcznik nr 1

Nazwa organu wła ciwego prowadzcego postpowanie
w sprawie wiadczenia wychowawczego:

Adres:

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO WIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO
Cz

I

1. Dane osoby ubiegaj cej si o ustalenie prawa do wiadczenia wychowawczego, zwanej dalej „osob
ubiegaj c si ”.
Imi

Nazwisko

Numer PESEL*)

Stan cywilny

Obywatelstwo

Miejsce zamieszkania
Miejscowo

Ulica

Numer domu

Numer telefonu (nieobowizkowo)

*)

Kod pocztowy

Numer mieszkania

Adres poczty elektronicznej – e-mail (obowizkowo w przypadku składania
wniosku drog elektroniczn, z wyjtkiem wniosku składanego przy u yciu
ePUAP)

W przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL, naley poda numer i seri dokumentu potwierdzajcego tosamo .
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2. Ustalenie prawa do wiadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko.
wiadczenie
wychowawcze
przysługuje
na
pierwsze
dziecko
je eli
dochód
rodziny
w przeliczeniu na osob nie przekracza kwoty 800,00 zł. Je eli członkiem rodziny jest dziecko
niepełnosprawne, wiadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko przysługuje je eli dochód rodziny w
przeliczeniu na osob nie przekracza kwoty 1 200,00 zł.
Pierwsze dziecko oznacza jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do uko czenia 18.
roku ycia; w przypadku dzieci urodzonych tego samego dnia, miesi ca i roku, b d cych najstarszymi dzie mi
w rodzinie w wieku do uko czenia 18. roku ycia (czyli w przypadku wieloraczków) pierwsze dziecko
oznacza jedno z tych dzieci wskazane przez osob ubiegaj c si .
Niepełnosprawne dziecko oznacza dziecko legitymuj ce si orzeczeniem o niepełnosprawno ci
okre lonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo
orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawno ci.

Wnosz o ustalenie prawa do wiadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko zamieszkuj ce ze mn
oraz pozostaj ce na moim utrzymaniu (w przypadku zaznaczenia – wypełnić tabelę A oraz tabelę B w
przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze również na kolejne dzieci).
 Nie wnosz o ustalenie prawa do wiadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko zamieszkuj ce ze
mn oraz pozostaj ce na moim utrzymaniu (w przypadku zaznaczenia – wypełnić tabelę B).

A. Pierwsze dziecko.
Imi

1.

Płe

Nazwisko

 kobieta
 mczyzna
Numer PESEL*)

Stan cywilny

Obywatelstwo

Data urodzenia
(dd-mm-rrrr)

*) W przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL, naley poda numer i seri dokumentu potwierdzajcego tosamo .
Osoba ubiegajca si o wiadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko dołcza do wniosku odpowiednie załczniki
(owiadczenia) dotyczce osignitych dochodów wypełnione przez członków rodziny.
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3. Ustalenie prawa do wiadczenia wychowawczego na
18. roku ycia, inne ni pierwsze dziecko.

kolejne dziecko/dzieci w wieku poni ej

Wnosz
o ustalenie prawa do
wiadczenia wychowawczego na nast puj ce dzieci/dziecko
zamieszkuj ce ze mn oraz pozostaj ce na moim utrzymaniu (wiadczenie wychowawcze na drugie i
kolejne dziecko przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia i przysługuje niezalenie od
osignitego dochodu):
B. Kolejne dziecko/dzieci (poniższa lista nie obejmuje pierwszego dziecka).
Imi

1.

Płe

Nazwisko

 kobieta
 mczyzna
Numer PESEL*)

Stan cywilny

Obywatelstwo

Data urodzenia
(dd-mm-rrrr)

Imi

2.

Płe

Nazwisko

 kobieta
 mczyzna
Numer PESEL*)

Stan cywilny

Obywatelstwo

Data urodzenia
(dd-mm-rrrr)

Imi

3.

Płe

Nazwisko

 kobieta
 mczyzna
Stan cywilny

Numer PESEL*)

Obywatelstwo

Data urodzenia
(dd-mm-rrrr)

Imi

4.

Płe

Nazwisko

 kobieta
 mczyzna
Numer PESEL*)

Stan cywilny

Obywatelstwo

Data urodzenia
(dd-mm-rrrr)

Imi

5.

Płe

Nazwisko

 kobieta
 mczyzna
Numer PESEL*)

Stan cywilny

Obywatelstwo

Data urodzenia
(dd-mm-rrrr)

*) W przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL, naley poda numer i seri dokumentu potwierdzajcego tosamo .
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4. Dane członków rodziny
Rodzina oznacza odpowiednio: mał onków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka (opiekun
faktyczny dziecka to osoba faktycznie opiekujc si dzieckiem, jeeli wystpiła z wnioskiem do sdu
opiekuczego o przysposobienie dziecka) oraz zamieszkuj ce wspólnie z tymi osobami, pozostaj ce na ich
utrzymaniu dzieci w wieku do uko czenia 25. roku ycia, a tak e dzieci, które uko czyły 25. rok ycia,
legitymuj ce si orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawno ci, je eli w zwi zku z t
niepełnosprawno ci przysługuje wiadczenie piel gnacyjne lub specjalny zasiłek opieku czy albo
zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków
dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162). Do członków rodziny nie zalicza si dziecka pozostaj cego
pod opiek opiekuna prawnego, dziecka pozostaj cego w zwi zku mał e skim, a tak e pełnoletniego
dziecka posiadaj cego własne dziecko.
W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem s du, jest pod opiek naprzemienn obydwojga
rodziców rozwiedzionych, yj cych w separacji lub yj cych w rozł czeniu, dziecko zalicza si
jednocze nie do członków rodzin obydwojga rodziców.
Osoba samotnie wychowuj ca dziecko (oznacza to pann, kawalera, wdow, wdowca, osob pozostajc w
separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sdu, osob rozwiedzion, chyba e wychowuje wspólnie co
najmniej jedno dziecko z jego rodzicem) nie wpisuje do składu rodziny drugiego z rodziców dziecka.
W skład mojej rodziny zgodnie z ww. definicj wchodz (zgodnie z ww. definicją należy wpisać
wszystkich członków rodziny osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze, w tym dzieci
wskazane w tabeli A i B):
1......................................................................................................................................................................................................................
(imi i nazwisko

stopie pokrewiestwa

PESEL*)

urzd skarbowy**)

2......................................................................................................................................................................................................................
(imi i nazwisko

stopie pokrewiestwa

PESEL*)

urzd skarbowy**)

3......................................................................................................................................................................................................................
(imi i nazwisko

stopie pokrewiestwa

*)

PESEL

**)

urzd skarbowy

4......................................................................................................................................................................................................................
(imi i nazwisko

stopie pokrewiestwa

PESEL*)

urzd skarbowy**)

5......................................................................................................................................................................................................................
(imi i nazwisko

stopie pokrewiestwa

PESEL*)

urzd skarbowy**)

6......................................................................................................................................................................................................................
(imi i nazwisko

stopie pokrewiestwa

PESEL*)

urzd skarbowy**)

7......................................................................................................................................................................................................................
(imi i nazwisko

stopie pokrewiestwa

PESEL*)

urzd skarbowy**)

*) W przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL, naley poda numer i seri dokumentu potwierdzajcego tosamo

.

)

** Wypełni tylko w przypadku ubiegania si o wiadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko.
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5. O wiadczam, e orzeczeniem o niepełnosprawno ci lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym
stopniu niepełnosprawno ci legitymuje si nast puj ce dziecko wchodz ce w skład rodziny (wypełni
tylko w przypadku ubiegania si o wiadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko jeli członkiem rodziny jest
dziecko legitymujce si ww. orzeczeniem):
1......................................................................................................................................................................................................................
(imi i nazwisko dziecka)
2......................................................................................................................................................................................................................
(imi i nazwisko dziecka)

6. Organ, do którego s opłacane składki na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit.
a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wiadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114, z pó n. zm.)
(wypełni tylko w przypadku ubiegania si o wiadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko):
 Zakład Ubezpiecze Społecznych

 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

 Wojskowe Biuro Emerytalne

 Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewntrznych

 Biuro Emerytalne Słuby Wiziennej
 Jednostka organizacyjna wymiaru sprawiedliwo ci…………………………………………………………………………………….……
(nazwa i adres właciwej jednostki)

 inne ………………………………………………………………………………………………………………………….………….………..
(nazwa i adres właciwej jednostki)

7. Inne dane (wypełni tylko w przypadku ubiegania si o wiadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko):
)

7.1.Ł czna kwota alimentów wiadczonych na rzecz innych osób spoza rodziny wyniosła w roku ......... * ..........
zł ..... gr.
7.2 W roku kalendarzowym* poprzedzaj cym okres, na który jest ustalane prawo do
wychowawczego, członkowie rodziny osi gn li dochody:

wiadczenia

niepodlegaj ce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach okre lonych
w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z pó n. zm.) – wskazane w pouczeniu do Zał cznika nr 2 (w przypadku
zaznaczenia dodatkowo naley dołczy wypełnione owiadczenie członka/członków rodziny stanowice
Załcznik nr 2 do wniosku ),
z działalno ci podlegaj cej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku
dochodowym od niektórych przychodów osi ganych przez osoby fizyczne (ryczałt ewidencjonowany lub
karta
podatkowa),
pomniejszony
o
nale ny
zryczałtowany
podatek
dochodowy
i składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (w przypadku zaznaczenia dodatkowo naley dołczy
wypełnione owiadczenie członka/członków rodziny stanowice Załcznik nr 3 do wniosku),
uzyskane z gospodarstwa rolnego, (w przypadku zaznaczenia dodatkowo naley dołczy owiadczenie
członka/członków
rodziny
stanowice wypełnione Załcznik nr 3 lub Załcznik nr 4
do wniosku).
*)

Wpisa
rok
kalendarzowy,
z
którego
(w przypadku ubiegania si o
wiadczenie
do 30 wrze nia 2017 r., naley wpisa rok 2014).

dochód
stanowi
wychowawcze na

podstaw
ustalenia
okres trwajcy od 1

dochodu
kwietnia

rodziny
2016 r.

Ponadto dochodem rodziny osoby ubiegaj cej si o wiadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko s
przychody podlegaj ce opodatkowaniu na zasadach okre lonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i
art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o
koszty uzyskania przychodu, nale ny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na
ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie
zdrowotne – dane o tych dochodach organ uzyskuje samodzielnie.
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7.3.
Informacja na temat sytuacji zwi zanych z uzyskaniem lub utrat
przypadku ubiegania si o wiadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko):

dochodu (wypełni tylko w

W roku kalendarzowym poprzedzaj cym okres, na który jest ustalane prawo do wiadczenia wychowawczego,
lub po tym roku:
)

nast piła utrata przez członka rodziny dochodu** ,
nie nast piła utrata przez członka rodziny dochodu.
W roku kalendarzowym poprzedzaj cym okres, na który jest ustalane prawo do wiadczenia wychowawczego,
lub po tym roku:
)

nast piło uzyskanie przez członka rodziny dochodu*** ,
nie nast piło uzyskanie przez członka rodziny dochodu.
Utrata dochodu, zgodnie z art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy pastwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195),
oznacza utrat dochodu spowodowan:

**)

−

uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,

−

utrat prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

−

utrat zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

−

utrat zasiłku przedemerytalnego lub wiadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego wiadczenia kompensacyjnego, a take
emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,

−

wyrejestrowaniem pozarolniczej działalno ci gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalno ci gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z pó n. zm.),

−

utrat zasiłku chorobowego, wiadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyskiego, przysługujcych po utracie zatrudnienia
lub innej pracy zarobkowej,

−

utrat zasdzonych wiadcze alimentacyjnych w zwizku ze mierci osoby zobowizanej do tych wiadcze lub utrat
wiadcze pieninych wypłacanych w przypadku bezskuteczno ci egzekucji alimentów w zwizku ze mierci osoby
zobowizanej do wiadcze alimentacyjnych,

−

utrat wiadczenia rodzicielskiego,

−

utrat zasiłku macierzyskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,

–

utrat stypendium doktoranckiego okre lonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyszym
(Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z pó n. zm.).

***) Uzyskanie dochodu, zgodnie z art. 2 pkt 20 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy pastwa w wychowywaniu, oznacza uzyskanie
dochodu spowodowane:

Cz

−

zakoczeniem urlopu wychowawczego,

−

uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

−

uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

−

uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub wiadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego wiadczenia kompensacyjnego, a
take emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,

−

rozpoczciem pozarolniczej działalno ci gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu
art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalno ci gospodarczej,

−

uzyskaniem zasiłku chorobowego, wiadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyskiego, przysługujcych po utracie
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

−

uzyskaniem wiadczenia rodzicielskiego,

−

uzyskaniem zasiłku macierzyskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,

–

uzyskaniem stypendium doktoranckiego okre lonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie
wyszym.

II

O wiadczenie dotycz ce ustalenia prawa do wiadczenia wychowawczego na dziecko
O wiadczam, e:
− powysze dane s prawdziwe,
−

zapoznałam/zapoznałem si z warunkami uprawniajcymi do wiadczenia wychowawczego,
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−

na
dziecko/dzieci,
na
które
ubiegam
w tej lub innej instytucji wiadczenie wychowawcze,

−

pełnoletnie dziecko/dzieci, na które ubiegam si o
wychowawczego na własne dziecko,

−

dziecko/dzieci, na które ubiegam si o wiadczenie wychowawcze nie pozostaje/nie pozostaj w zwizku małeskim ani nie
zostało/nie zostały umieszczone w pieczy zastpczej, instytucji zapewniajcej całodobowe utrzymanie, tj. domu pomocy społecznej,
młodzieowym o rodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie ledczym, zakładzie karnym, a
take szkole wojskowej lub innej szkole, jeeli instytucje te zapewniaj nieodpłatne pełne utrzymanie,

−

członkowi
rodziny
nie
przysługuje
na
dziecko
wiadczenie
wychowawcze
lub
wiadczenie
o charakterze podobnym do wiadczenia wychowawczego za granic lub przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego lub dwustronne umowy midzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowi, e przysługujce za granic
wiadczenie nie wyłcza prawa do takiego wiadczenia na podstawie ustawy,

si

o

wiadczenie

wychowawcze,

nie

jest

wiadczenie wychowawcze, nie jest/nie s uprawnione do

)

nie przebywam poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej* w pa stwie, w którym maj
)
przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego** ,

pobierane
wiadczenia

zastosowanie

)

przebywam poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej* w pa stwie, w którym maj zastosowanie przepisy o
)
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego** ,
członek mojej rodziny, w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy pa stwa w
)
wychowywaniu dzieci, nie przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej* w pa stwie, w którym maj
)
zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego** .
członek mojej rodziny, w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy pa stwa w
)
wychowywaniu dzieci, przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej* w pa stwie, w którym maj
)
zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego** .
*)

Nie dotyczy wyjazdu lub pobytu turystycznego, leczniczego lub zwizanego z podjciem przez dziecko kształcenia poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej.

**)

Przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego maj zastosowanie na terenie: Austrii, Belgii, Chorwacji, Danii,
Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburga, Niemiec, Portugalii, Szwecji, Włoch, Wielkiej Brytanii, Cypru,
Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Malty, Polski, Słowacji, Słowenii, Wgier, Bułgarii, Rumunii, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu,
Szwajcarii.

W przypadku zmian majcych wpływ na prawo do wiadczenia wychowawczego, w szczególnoci zaistnienia okolicznoci
wymienionych w owiadczeniu, uzyskania dochodu lub wystpienia innych okolicznoci majcych wpływ na prawo do
wiadczenia wychowawczego, w tym zwizanych z koniecznoci ponownego ustalenia prawa do tego wiadczenia na podstawie
art. 7 ust. 1-4 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy pastwa w wychowywaniu dzieci, osoba ubiegajca si jest obowizana
niezwłocznie powiadomi o tych zmianach podmiot realizujcy wiadczenie wychowawcze.
Niepoinformowanie organu właciwego prowadzcego postpowanie w sprawie wiadczenia wychowawczego o zmianach, o
których mowa powyej, moe skutkowa powstaniem nienalenie pobranego wiadczenia wychowawczego, a w konsekwencji
−koniecznoci jego zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opó nienie.
Obowiązek informowania o zmianach w sytuacji dochodowej rodziny, w szczególności uzyskania dochodu, dotyczy wyłącznie
osób ubiegających się/otrzymujących świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko.

Prosz o wpłat

wiadczenia wychowawczego na nast puj cy nr rachunku bankowego

w banku…………………………………………………………………………………………..
(nazwa banku)

Do wniosku doł czam nast puj ce dokumenty (o wiadczenia s tak e dokumentami):
1)

..................................................................................................................................

2)

..................................................................................................................................

3)

..................................................................................................................................

4)

..................................................................................................................................

7

Pouczenie
Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy pastwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195) wiadczenie
wychowawcze przysługuje: matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka (opiekun faktyczny dziecka to osoba faktycznie opiekujc si
dzieckiem, jeeli wystpiła z wnioskiem do sdu opiekuczego o przysposobienie dziecka) albo opiekunowi prawnemu dziecka.
wiadczenie wychowawcze przysługuje:
1) obywatelom polskim,
2) cudzoziemcom:
a) do których stosuje si przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
b) jeeli wynika to z wicych Rzeczpospolit Polsk dwustronnych umów midzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym,
c) przebywajcym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w zwizku z
okoliczno ciami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z pó n. zm.), jeeli
zamieszkuj z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
d) posiadajcym kart pobytu z adnotacj „dostp do rynku pracy”, jeeli zamieszkuj z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, z wyłczeniem obywateli pastw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na prac na terytorium pastwa członkowskiego na okres
nieprzekraczajcy sze ciu miesicy, obywateli pastw trzecich przyjtych w celu podjcia studiów oraz obywateli pastw trzecich, którzy
maj prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy.

wiadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukoczenia przez dziecko 18. roku ycia (art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o
pomocy pastwa w wychowywaniu dzieci).
Prawo do wiadczenia wychowawczego przysługuje osobom, o których mowa w pkt 1 i 2, jeeli zamieszkuj na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w którym maj otrzymywa wiadczenie wychowawcze, chyba e przepisy o koordynacji systemów
zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy midzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowi inaczej.

wiadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeeli:
1)
dziecko pozostaje w zwizku małeskim (art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy pastwa w wychowywaniu dzieci);
2)
dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniajcej całodobowe utrzymanie, tj. domu pomocy społecznej, schronisku dla
nieletnich, młodzieowym o rodku wychowawczym, zakładzie poprawczym, areszcie ledczym, zakładzie karnym, a take szkole wojskowej
lub innej szkole, jeeli instytucje te zapewniaj nieodpłatnie pełne utrzymanie, albo w pieczy zastpczej (art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 11 lutego
2016 r. o pomocy pastwa w wychowywaniu dzieci);
3)

pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do wiadczenia wychowawczego na własne dziecko (art. 8 pkt 3 ustawy).

wiadczenie wychowawcze nie przysługuje członkowi rodziny, jeeli na dziecko przysługuje

wiadczenie wychowawcze lub wiadczenie o
charakterze podobnym do wiadczenia wychowawczego za granic, chyba e przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego lub dwustronne umowy midzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowi inaczej (art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 11 lutego
2016 r. o pomocy pastwa w wychowywaniu dzieci).

O wiadczam, e zapoznałam/zapoznałem si z powy szym pouczeniem.
O wiadczam, e jestem
o wiadczenia.

wiadomy/ wiadoma odpowiedzialno ci karnej za zło enie fałszywego

......................................................................................
(miejscowo , data i podpis osoby ubiegajcej si)
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