ZatEczniki do rozporzqdzenia Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Spolecznej z dnia 1 B lutego 2016 r. (poz. 21 4)

Nazwa organu wlaSciwego prowadzqcego postqpowanie w sprawie
5w i a d cze n i a wy ch ow aw cze g o :

Zalqcznik nr

1

Adres:

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SWIADCZENIA VWCHOWAWCZEGO

CzqSc

I

1. Dane oso
dalej .,osobE ubiegajqc4 sie".

Miejsce zamieszkania
Miejscowo56

N r te

*) W

I efon

u hieobowi qzkowo)

Adres poczty elektronicznej - e-mail (obowiqzkowo w przypadku skladania
wniosku drogq elektronicznq, z wyjqtkiem wniosku skladanego przy u2yciu
ePUAP)

pnypadku gdy nie nadano numeru PESEL, nale2y poda6 numer

i

serie dokumentu Wtwierdzajqcego to2samo'e.

2. Ustalenie prawa do Swiadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko.
Swiadczenie wychowawcze przysluguje na pierwsze dziecko jezeli dochod rodziny w przeliczeniu na osobq nie
przekracza kwoty 800,00 zl. Je2eli czlonkiem rodziny jest dziecko niepelnosprawne, Swiadczenie wychowawcze
na pierwsze dziecko przysluguje jezelrdochod rodziny w przeliczeniu na osobg nie przekracza kwoty'l200,002t.
Pierwsze dziecko oznacza jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukonczenial S. roku 2ycia;
w przypadku dzieci urodzonych tego samego dnia, miesiqca i roku, bgdqcych najstarszymi dzie6mi w rodzinie w
wieku do ukorlczenia 18. roku 2ycia (czyli w przypadku wieloraczk6w) pierwsze dziecko oznaczajedno z tych
dzieciwskazane przez osobg ubiegajqcq siq.

Niepelnosprawne dziecko oznacza dziecko legitymujqce sig orzeczeniem

o

niepelnosprawno6ci

okre6lonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu os6b niepelnosprawnych albo
orzeczen iem o u m iarkowanym I u b znacznym stopn i u niepelnosprawnoSci.

Wnoszg o ustalenie prawa do 6wiadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko zamieszkujqce ze mnqoraz
pozostajqce na moim utrzymaniu

:

!'o
Iq
t!
ts

S

siq o

(w przypadku zaznaczenia
Swiadczenie wychowawcze r6wnie2 na kolejne dzieci).

-

wypelnic tabelq A oraz tabelq B w przypadku ubiegania

Nie wnoszg o ustalenie prawa do Swiadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko
zamieszkujqcezemnEorazpozostajqcenamoimutrzymaniu (wprzypadkuzaznaczenia-wypelnictabelqB).

A. Pierwsze dziecko.

Data urodzenia (dd-mm-rrrr.

.)

W przypadku gdy nie nadano

numeru PESEL, nale2y poda6 numer i serie dokumentu potwierdzaj7cego tozsamo5c.

Osoba ubiegajqca siq o Swiadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko dolEcza do wniosku odpowiednie
zalqczniki (o5wiadczenia) dotyczqce osiqgnigtych dochodow wypelnione przez czlonk6w rodziny.

3. Ustalenie prawa do Swiadczenia wychowawczego na koleine dzieckoldzieci w wieku
poni2ej 18. roku 2ycia. inne ni2 pierwsze dziecko.

o ustalenie prawa do Swiadczenia wychowawczego na nastqpujqce dzieci/dziecko
zamieszkujqce ze mnq oraz pozostajqce na moim utrzymaniu (Swiadczenie wychowawcze na drugie
i kolejne dziecko przysluguje do dnia ukohczenia przez dziecko 18. roku Zycia i przysluguje niezale2nie od
Wnoszq
osi qg

n

iqtego dochod

u) :

B. Kofejne dziecko/dzieci (poni2sza lista nie obejmuje pierwszego dziecka).

Data urodzenia (dd-mm-rrrr

E
f

kobieta
mq2czyzna

Numer PESEL-)

Data u rodze n ia ( dd-m

m

-rrrr)

Data urodzenia ftd-mm-

Data urodzenia (dd-mm-rrrr

*) W prcypadku gdy nie nadano numeru PESEL, nale2y

podat numer i serig dokumentu potwierdzajqcego to2samo56.

4. Dane czlonk6w rodziny
Rodzina oznacza odpowiednio: malionk6w, rodzic6w dzieci, opiekuna faktycznego dziecka (opiekun faktyczny dzieckato
osoba faktycznie opiekuj7cq siq dzieckiem, je2eli wystqpila z wnioskiem do sqdu opiekuhczego o pnysposobienie dziecka) oraz
zamieszkujqce wsp6lnie z tymi osobami, pozostajece na ich utrzymaniu dzieci w wieku do ukoriczenia 25. roku irycia, a
tak2e dzieci, kt6re ukoriczyty 25- rok 2ycia, legitymujqce sig orzeczeniem o znacznym stopniu niepeNnosprawnoSci,
jeieli w zwiqzku z tq niepelnosprawno6ciq przysluguje Swiadczenie pielqgnacyjne lub specjalny zasiNek opiekufczy
albo zasilek dla opiekuna, o kt6rym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypfacie zasilk6w dla
opiekunow (Dz. U- 22016 r. poz. 1621. Do czlonk6w rodziny nie zalicza sig dziecka pozostajqcego pod opiekq opiekuna
prawnego, dziecka pozostajqcego w zwiqzku mal2efiskim, a tak2e pelnoletniego dziecka posiadajqcego wlasne dziecko.

W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sqdu, jest pod opiekq naprzemienn4 obydwojga rodzic6w

rozwiedzionych, 2yjqcych w separacji lub 2yjqcych w rozlqczeniu, dziecko zalicza siq jednocze6nie do czfonk6w rodzin
obydwojga rodzicow.
Osoba samotnie wychowujqca dziecko (oznacza to panne, kawalera, wdowq, wdawca, osobg pozostajqcq w separacji
orzeczonej prawomocnym wyrokiem sqdu, osobg rozwiedzionq, chyba 2e wychowuje wsp6lnie co najmniej jedno dziecko z jego
rodzicem) nie wpisuje do skfadu rodziny drugiego z rodzic6w dziecka-

sklad mojej rodziny zgodnie z ww. definicjq wchodzE (zgodnie z ww. definicjq nale2y wpisac
wszystkich czlonk6w rodziny osoby ubiegajqcej sig o Swiadczenie wychowawcze, w tym dzieci
wskazane w tabeliA i B):
W

(imig lnazwisko

stopiea pokrewiefrstwa

PtrSFl 'r

urzad skarbowy--)

rnazwrsko

stopiefr pokrewienstwa

PtrSFI -\

urzqd skarbowy.*)

PESE a;j

urzqd skarbowy-')

PFSFI'I

uzad skarbowy-')

(rmiQ

(imie lnazwisko

4

(imig lnazwisko

stopien pokrewienstwa

(imiq

nazwisko

stopien pokrewieistwa

lnazwrsko

stopieh pokrew eistwa

(rmre

(imig

o
v

10

nazw s[o

stopie6 pokrewie6stlva

(imi9 inazwisko

stopien pokrewieistwa

1,.,9 , nu.*iiko'

stopiei pokrewieistwa

(im e I nazwrsho

stopieir pokrewieistwa

urzad skarbowv'")

._........_..................__

''"' "

PESEL-)

urzad skarbowy..)

ptrqtrt *\

urzao sKaroowv ;;t

6;i;i;i

'

urzEd skarbowy-')

*) W przypadku gdy nie nadano numeru PESEL, nale2y poda6 numer i seriq dokumentu potwierdzajAcego tozsamo'A.
*) Wypetni6 tylko w przypadku ubiegania sie o {wiadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko.

5. O5wiadczam,2e orzeczeniem o niepelnosprawno$ci lub orzeczeniem o umiarkowanym
lub znacznym stopniu niepelnosprawno6ci legitymuje sig nastepujqce dziecko wchodzqce
w sklad rodziny (wypelnic tylko w przypadku ubiegania s,g o Swiadczenie wychowawcze na
pierwsze dziecko jeili ezlonkiem rodziny jest dziecko legitymujqce sig ww. orzeczeniem):
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6. Organ, do ktorego sq oplacane skladki na ubezpieczenie zdrowotne, o ktorych mowa w
art. 3 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o Swiadczeniach rodzinnych (Dz. U.22015 r.
poz. 114, z p62n. zm.l (wypetnic tylko w przypadku ubiegania sig o Swiadczenie wychowawcze na pierwsze
dziecko):

j

I Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego
A Zat<+aa Emerytalno-Rentowy Ministerstwa

Zaklad Ubezpieczen Spolecznych

I
I
I

Wojskowe Biuro Emerytalne

Spraw Wewngtrznych

Biuro Emerytalne Sluzby Wigziennej
Jednostka organizacyjna wymiaru sprawiedliwosci

(nazwa i adres wlaSciwel jednostki)

fl
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7.lnne dane (wypelnic tylko
7

lnazwa

w

adfes wlasc lvet eCnost[

)

pnypadku ubiegania sig o Swiadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko):

.1. Lqczna kwota alimentow Swiadczonych na rzecz innych osob spoza rodziny wyniosla w roku ............

-)

... ........... .........21.......9r.

7.2. W roku kalendarzowym* poprzedzajqcym okres, na ktory jest ustalane prawo do Swiadczenia wychowawczego, czlonkowie
rodziny osiqgngli dochody:

D

niepodlegajqce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od os6b fizycznych na zasadach okre6lonych w
arL 27, art. 30b, a rt. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osob
{i-"^-^"^h
/r'- U.22012r.poz.361 ,zpo2n.zm.) -wskazanewpouczeniu doZalqcznikanr2(wprzypadku
ttLyw-t ryur | \uz,
zaznaczenia dodatkowo nale2y dolqczyc wypelnione oSwiadczenie cztonka/czlonkow rodziny stanowiqce Zalqcznik nr 2 do
wniosku )

opodatkowaniu na podstawie przepis6w ozryczaltowanym podatku
dochodowym od niekt6rych przychod6w osiqganych przez osoby fizyczne (ryczatt ewidencjonowany lub
kafta podatkowa). pomniejszony o nale2ny zryczaftowany podatek dochodowy i skladki na ubezpieczenia spoleczne i

z dziaNalnoSci podlegajqcej

D

zdrowotne (w przypadku zaznaczenia dodatkowo nale2y dolqczy1 wypelnione oSwiadczenie czlonka/czfonkow rodziny
stanowiqce Zalqcznik nr 3 do wniosku)

D uzyskane z gospodarstwa rolnego,

(w przypadku zaznaczenia dodatkowo nale2y dolqczyc oSwiadczenie

czlonka/czlonk6w rodziny stanowiqce wypelnione Zalqcznik nr 3 lub Zalqcznik nr 4 do wniosku).

-) Wpisa1 rok kalendarzowy. z kt6rego doch6d stanowi podstawQ
ustalenta dochodu radziny (w przypadku ubiegania siq o Swiadczenie wychowawcze na
okres twajqcy od 1 kwietnia 2A16 r. do 30 wrze'nia 2017 r.. nale2y wpisac rok 2014).

Ponadto dochodem rodziny osoby ubiegajqcej siq o Swiadczenie wychowawcze na pierwsze
dziecko sq przychody podlegajqce opodatkowaniu na zasadach okreSlonych w art.27, art. 30b,
art.30c, art.30e iart.30f ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osob
fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, nale2ny podatek dochodowy od osob
fizycznych, skladki na ubezpieczenia spoleczne niezaliczone do kosztow uzyskania przychodu
oraz skladki na ubezpieczenie zdrowotne - dane o tych dochodach organ uzyskuje samodzielnie.
7.3. f nformacja na temat sytuacji zwi4zanych z uzyskaniem lub utratq dochodu (wypelnictylko
ubiegania siq o Swiadczenie wychowawcze na pienwsze dziecko):

w

przypadku

W roku kalendarzowym poprzedzajqcym okres, na ktory jest ustalane prawo do Swiadczenia wychowawczego, lub po
tym roku:

D
D

nastqpila utrata przez czlonka rodziny dochodu**),
nie nastEpila utrata przezczNonka rodziny dochodu.

W roku kalendarzowym poprzedzajqcym okres, na ktory jest ustalane prawo do Swiadczenia wychowawczego, lub po
tym roku:

tl
D

nastqpiNo uzyskanie przez czlonka rodziny dochodu***),

nie nastqpilo uzyskanie przez czlonka rodziny dochodu.

--)Utratadochodu,zgodniezart.2pktl9ustawyzdnialllutego20l6r.opomocypanstwawwychowywaniudzieci(Dz.U.poz.195),oznaczautratgdochodu
spowodowan4:
- uzyskaniern prawa do urlopu wycuowawczego.
- utratEprawa dozasilku 1ub stypendium dla bezrobotnych.

- utratqzarrudnienia lub in'e. pracyzarob<owe,.
- rrrrete zecillrrr nr?a.larerytalnego lub swiadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego 6wiadczen a kompensacyjnego, a takzeemerytury lub renty, renty
rodzinne. lrb rerry socjalnej.
-wyrejestrowaniempozarolnicze; dzialalno5ci gospodarczej lubzawieszeniemjej wykonywaniawrozumieniuart.'14aust. 1dustawyzdnia2lipca2004r.o
swobodzie dzialalnoSci gospodarczej\Dz.U.22015 r. poz.584, z po2n. zm.)
'ttot) 2)e rr* nhnrnbqlvsge, Swiadczenia rehabilitacyjnego lub zasilku macierzynskiego, przyslugujqcych po utracie zatrudnienia lub innej pracy

-

za r00 K0weJ.

,tt^ta 7^.ad7^nveh $\vi2frs2sn al mentacylnych w zwiqzku ze Smierciq osoby zobowiEzanej do tych Swiadczeh lub utratq Swiadczen pieniq2nych
wyptacanychwprzypadkubezskutecznoSciegzekucj alimentowwzwiqzkuzesmierciqosobyzobowiqzanejdoswiadczenalimentacylnych,

- utrata Swiadczeria rodzrcielskreqo.
A

-utratEZasilkumacierzyiskiego,oKtorymmowawprzepisachoubezpieczenruspolecznymrolnikow,

-utratastypendiumdoktoranckiegookreslonegowart.200ust. 1ustawyzdna27 lipca2005r.-Prawooszkolnrctwiewy2szymt,Dz.l.z2012r.poz.572.z
pozn . zm.

---)Uzyskan

)

edochodu,zgodniezart.2pkt20ustar,vyzdn a 11 lutego20l6r.opornocypafistwawvrychowywaniu.oznaczauzyskaniedochoduspowodowane:
- zak0nczeniem urlopu wychowawczego.
-uzyskan emprawadozas lxulubstypendrumdlabezrobotnych,
- uzyskaniem zatrudnienia lub innel pracyzarobkowel,
- tzvcLenionrzecill'. r^r?6rigmerytainegolubSwiadczeniaprzedemerytalnego.nauczycieskiegoswiadczenakompensacyjnego.atakzeemeryturylubrenty,
fenty rodzrnneJ lub renty socjalnej,
rnznnnzoniom n nttrnlniez
- ,v.pvu4eulq,

'ytv'o'v,,uzajdzialalnoscigospodarczejlubwznowieniemlelwykonywaniapookresiezawieszeniawrozumieniuart.l4aust.ldustawyzdnia

2lioca2AAa r o swoDcdzte Cz a{arnosc' gospodarczel.
- uzyskan em zasiiku chorobowego. swiadczenia rehabilitacyjnego ub zasllku macierzynskiego, przyslugujqcych po utracie zatrudnienia lub innel pracy
za ro b kowej,
- uzyskaniem Sw adczenia rodzicielskiego.
- uzyskaniemzas lku macierzyisk ego, o ktorym mowaw przep sach o ubezpieczeniu spolecznym rolnrkow,

-uzyskaniemstypendiumdoktoranckiegookreSlonegowart.200ust.lustawyzdnia2Tlipca2005r.-Prawooszkolnictwiewy2szym.

Cz95c ll

Oiwiadczam,2e:

-

powyzsze dane sq prawdziwe,

- zapoznalamlzapoznalem

-

-

siQ z warunkami uprawniajqcymi do Swiadczenia wychowawczego,
na dzieckoldzieci, na ktore ubiegam siq o Swiadczenie wychowawcze, nie jest pobierane w tej lub innej instytucji
Swiadczen ie wychowawcze,
pelnoletnie dzieckoldzieci, na ktore ubiegam sig o swiadczenie wychowawcze, nie jesVnie sE uprawnione do

swiadczenia wychowawczego na wlasne dziecko,
dziecko/dzieci, na ktore ubiegam sie o Swiadczenie wychowawcze nie pozostaje/nie pozostajE w zwiEzku
malzenskim ani nie zostalo/nie zostaly umieszczone w pieczy zastepczej, instytucji zapewniajEcej calodobowe
utrzymanie, tj. domu pomocy spolecznej, mlodziezowym osrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich,
zak+adzie poprawczym, areszcie Sledczym, zakladzie karnyrn, atak2e szkole wojskowej lub innej szkole, jezeli
instytucje te zapewniajq nieodplatne pelne utrzymanie,
- czionkowi rodziny nie przysluguje na dziecko swiadczenie wychowawcze lub Swiadczenie o charakterze
podobnym do Swiadczenia wychowawczego za granicq lub przepisy o koordynacji systemow zabezpieczenia
spolecznego lub dwustronne umowy migdzynarodowe o zabezpieczeniu spoiecznym stanowiE, ze przysluguJqce
za granicq6wiadczenie niewylEcza prawa do takiego Swiadczenia na podstawie ustawy,

-

O

nie przebywam poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.)w paistwie, w ktorym majq zastosowante
przepisy o koordynacj i systemow zabezpieczen ia spoiecznego** ),

D

przebywam poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej-) w pafistwie, w kt6rym majq zastosowanie
przepisy o koordynacji systemow zabezpieczenia spolecznego**),

O

czlonek mojej rodziny, w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy panstwa

w

wychowywaniu dzieci, nie przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.) w
panstwie, w ktorym majq zastosowanie przepisy o koordynacji systemow zabezpieczenia

spotecznego--).

tr

czlonek mojej rodziny, w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 1'1 lutego 2016 r. o pomocy
pahstwa w wychowywaniu dzieci, przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.) w par'rstwie,
w ktorym majE zastosowanie przepisy o koordynacji systemow zabezpieczenia spoiecznego**).

-) Nie dotyczy wylazdu lub pobytu turystycznego,
ieczniczego lub zwiqzanego z podjQciem Wzez dziecko ksztalcenia poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej.

..) Przepisy o koordynacji system6w zabezpieczenia spolecznego
majq zastosowanie na tereniei Austrii, Belgii, Chorwacji, Danii. Finlandii, Francli.

Greclr,

Hiszpanii, Holandii. lrlandii, Luksemburga, Niemiec. Portugalii, Szwecli, Wloch, Wietkiej Brytanii, Cypru, Czech. Estonii, Litwy, Lotwy. Malty. polski,
Siowacli. Slowenii, Wggler, Bulgarii, Rumunii. Norwegii, lslandii. Liechtensteinu, Szwajcarii.

W przypadku zmian majqcych wplyw na prawo do 6wiadczenia wychowawczego, w szczeg6lnoSci
zaistnienia okoliczno6ci wymienionych w oswiadczeniu, uzyskania dochodu lub wystqpienia innych
okoficzno6ci majqcych wpNyw na prawo do Swiadczenia wychowawczego, w tym zwiqzanych z

konieczno5ciE ponownego ustalenia prawa do tego Swiadczenia na podstawie art. 7 ust. 1-4 ustawy zdniall
lutego 2016 r. o pomocy pafstwa w wychowywaniu dzieci, osoba ubiegajqca siq jest obowiqzana
niezwlocznie powiadomi6 o tych zmianach podmiot realizujqcy Swiadczenie wychowawcze.

Niepoinformowanie organu wla5ciwego prowadzEcego postgpowanie w sprawie Swiadczenia
wychowawczego o zmianach, o kt6rych mowa powyiej, mo2e skutkowa6 powstaniem nienaleinie
pobranego Swiadczenia wychowawczego, a w konsekwencji - konieczno6ciq jego zwrotu wrazzodsetkami
ustawowymi za opo2nienie.
Obowiqzek informowania o zmianach w sytuacjidochodowej rodziny, w szczegolno1ci uzyskania dochodu,
dotyczy wylqcznie os6b ubiegajEcych sig/otrzymujEcych Swiadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko.

Proszg o wplatg Swiadczenia wychowawczego na nastqpujqcy nr rachunku bankowego

u mr tI-Il tl_ll [i_Il il_ill ll-tll
Do wniosku dolqczam nastgpujqce dokumenty (oSwiadczenia sq tak2e dokumentami):

Pouczenie
Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy pafrstwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195)
Swiadczenie wychowawcze przystuguje: matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka (opiekun faktyczny dziecka to osoba
faktycznie opiekujqcq sig dzieckiem, jezeli wystqpiia z wnioskiem do sqdu opiekuhczego o przysposobienie dziecka) albo
opiekunowi prawnemu dziecka.
Swiadczenie wychowawcze przysiuguje:
1)obywatelom polskim,

2)cudzoziemcom:

a) do ktorych stosuje sig przepisy o koordynacji systemow zabezpieczenia spolecznego,
Oj leZeti wynika to z wliqZqcyih Rzeczpospolitq Polskq dwustronnych um6w migdzynarodowych o zabezpieczentu
spolecznym,

c) przebywajqcym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w

poz.
zwiqzku z okolicznoSciami, o ktorych mowa w arl. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U.
Polskiej,
Rzeczypospolitej
naterytorium
je2elizamieszkujqzczlonkami
rodzin
1650,zpo2n.zm.),
d) posiadajqcym t<artg pobytu z adnotacjq,,dostqp do rynku pracy", jezeli zamieszkujqz czlonkami rodzin na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, z wyiqczeniem obywateli pahstw trzecich, ktorzy uzyskali zezwolenie na prace na terytorlum
pa6stwa czlonkowskiego na okres nieprzekraczalqcy szeSciu miesigcy, obywateli pahstw trzecich przyjgtych w celu

podjgcia studi6w oraz obywateli pafrstw trzecich, ktorzy majq prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy.
SwiaOczenie wychowawcze przysluguje do dnia ukoirczenia przez dziecko 18. roku 2ycia (afi'.4 ust. 3 ustawy z dnia 11
lutego 2016 r. o pomocy par'rstwa w wychowywaniu dzieci). Prawo do Swiadczenia wychowawczego przysluguje osobom,

o ktorych mowa w pkt 1 i 2, jezeli zamieszkujq na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w ktorym

ma.1q

otrzymywac Swiadczenie wychowawcze, chyba ze przepisy o koordynacji system6w zabezpieczenia spolecznego lub
dwustronne umowy migdzynarodowe o zabezpieczeniu spolecznym stanowiq inaczej.

Swiadczenie wychowawcze nie przyslu g uje, jezeli :
1) dziecko pozostaje w zwiEzky malZeriskim (art. 8 pkt

1

ustawy zdnia 11 lutego 2016 r. o pomocy pafrstwa w wychowywaniu

dzieci);

2) dzieckozostalo umieszczone w instytucji zapewniajqcej caiodobowe utrzymanie, tj. domu pomocy spotecznej, schronisku

dla nieletnich, mlodziezowym oSrodku wychowawczym, zakladzie poprawczym, areszcie Sledczym, zakladzie karnym, a
takze szkole wojskowej lub innej szkole, jezeli instytucje te zapewniajq nieodplatnie pelne utrzymanie, albo w pieczy
zastgpczej (art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016

r. o

pomocy pahstwa w wychowywaniu dzieci);

3) pelnoletnie'dziecko ma ustalone prawo do Swiadczenia wychowawczego na wlasne dziecko (art. 8 pkt 3 ustawy).
Swiadczenie wychowawcze nte przystuguje cztonkowi rodziny, jezeli na dziecko przysluguje Swiadczenie wychowawcze
lub Swiadczenie o charakterze podobnym do Swiadczenia wychowawczego za granicq, chyba ze przepisy o koordynacji
systemow zabezpieczenra spolecznego lub dwustronne umowy migdzynarodowe o zabezpieczeniu spolecznym stanowiq
inaczej (art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy pahstwa w wychowywaniu dzieci).

Oswiadczam, 2e zapoznalam/zapoznalem si7 z powy2szym pouczeniem.
O1wiadczam, 2e jestem Swiadomy/Swiadoma odpowiedzialno6ci karnei za zlozenie
falszyweg o o Sw i adczen i a.

(nrelr(otrosc daB t podp6 osob, Lb,egd/4cq !,el

