
Nazwa organu wtasciwego prowadz^cego
postepowanie w sprawie swiadczeri rodzinnych:

Ad res:

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SWIADCZENIA PIELEGNACYJNEGO

•
CZ^SC I

Dane osoby ubiegajqcej sie o ustalenie prawa do swiadczenia pielegnacyjnego

lmi§:

NumerPESEL")

Nazwisko:

Data urodzenia:

Miejsce zamieszkania 4):

Miejscowosc: Kod pocztowy:

Ulica: Numerdomu: Numer mieszkania:

Obywatelstwo:

Telefon (nieobowiazkowo):

Wnosze o ustalenie prawa do swiadczenia pielegnacyjnego w zwia_zku z opieka. nad:

Imie i Nazwisko

Data urodzenia Nr PESEL*)

Obywatelstwo

Miejsce zamieszkania

Telefon (nieobowiazkowo)

*) w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL nalezy podac numer dokumentu potwierdzajacego tozsamosc.

, ,
CZ^SC II

1) Oswiadczenie stuzqce ustaleniu prawa do swiadczenia pielegnacyjnego

Oswiadczam, ze:
a) powyzsze dane sa_ prawdziwe,
b) zapoznatam/zapoznatem sie z warunkami uprawniajqcymi do swiadczenia pielegnacyjnego,
c) nie mam ustalonego prawa do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytutu smierci maizonka przyznanej w przypadku

zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego swiadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasitku statego,
nauczycielskiego swiadczenia kompensacyjnego, zasitku przedemerytalnego i swiadczenia przedemerytalnego,

d) nie mam ustalonego prawa do swiadczenia pielegnacyjnego, specjalnego zasitku opiekuhczego i zasitku dla
opiekuna, o ktorym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r.
o ustaleniu i wyptacie zasitkow dla opiekunow,

e) osoba wymagajgca opieki:
- nie pozostaje w zwiazku malzetiskim, lub wspotmatzonek legitymuje sie orzeczeniem
o znacznym stopniu niepetnosprawnosci,
- nie zostala umieszczona w rodzinie zastepczej, z wyja_tkiem rodziny zastepczej spokrewnionej, rodzinnym domu
dziecka albo, w zwiazku z koniecznoscia. ksztateenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placowce zapewniaj^cej
catodobow^ opieke, w tym w specjalnym osrodku szkolno-wychowawczym, z wyja.tkiem podmiotu wykonuja.cego
dziatalnosc lecznicza., lub nie korzysta w niej z catodobowej opieki przez wiecej niz 5 dni w tygodniu,

f) na osobe wymagaja.ca_ opieki inna osoba nie ma ustalonego prawa do wczesniejszej emerytury,



g) cztonek rodziny osoby sprawuj^cej opieke nie ma ustalonego prawa do dodatku do zasitku rodzinnego, o ktorym
mowa w art. 10 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o swiadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114, z pozn.
zm.), zwanej dale] ,,ustawa/', specjalnego zasitku opiekuhczego, swiadczenia pielegnacyjnego i zasitku dla
opiekuna, o ktorym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wyptacie zasitkow dla opiekunow,

h) na osobe wymagajax:^ opieki nie jest ustalone prawo do dodatku do zasitku rodzinnego, o ktorym mowa w art. 10
ustawy, prawo do specjalnego zasitku opiekuticzego, prawo do swiadczenia pielegnacyjnego i prawo do zasitku dla
opiekuna, o ktorym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wyptacie zasitkow dla opiekunow,

i) na osobe wymagaja^ opieki inna osoba nie jest uprawniona za granicq do swiadczenia na pokrycie wydatkow
zwia.zanych z opieka. lub przepisy o koordynacji systemow zabezpieczenia spotecznego lub dwustronne umowy
o zabezpieczeniu spotecznym stanowia_, ze przystuguja_ce za granica^ swiadczenie na pokrycie wydatkow
zwi^zanych z opieka_ nie wylqcza prawa do takiego swiadczenia na podstawie ustawy,

j) nie jestem zatrudniony/zatrudniona ani nie wykonuje innej pracy zarobkowej (przez zatrudnienie lub wykonywanie
innej pracy zarobkowej rozumie sie: wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku stuzbowego,
umowy o prace naktadczq oraz wykonywanie pracy lub swiadczenie ustug na podstawie umowy agencyjnej, umowy
zlecenia, umowy o dzieto albo w okresie cztonkostwa w rolniczej spotdzielni produkcyjnej, spotdzielni kotek
rolniczych lub spotdzielni ustug rolniczych, a takze prowadzenie pozarolniczej dziatalnosci gospodarczej),

k) przebywam/nie przebywam*) poza granicami Rzeczypospoiitej Polskiej**) w paiistwie, w ktorym maja. zastosowanie
przepisy o koordynacji systemow zabezpieczenia spotecznego***),

I) cztonek mojej rodziny, w rozumieniu art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o swiadczeniach rodzinnych,
przebywa/nie przebywa*) poza granicami Rzeczypospoiitej Polskiej**) w panstwie, w ktorym maJ3 zastosowanie
przepisy o koordynacji systemow zabezpieczenia spotecznego***).

h) na osobe wymagaj^cq opieki nie jest ustalone prawo do dodatku do zasitku rodzinnego, o ktorym mowa w art. 10
ustawy, prawo do specjalnego zasitku opiekuriczego i prawo swiadczenia pieiegnacyjnego,

i) na osobe wymagaja_c3 opieki inna osoba nie jest uprawniona za granicg do swiadczenia na pokrycie wydatkow
zwi^zanych z opiekg, lub przepisy o koordynacji systemow zabezpieczenia spotecznego lub dwustronne umowy o
zabezpieczeniu spotecznym stanowi^, ze przystugujqce za granicq swiadczenie na pokrycie wydatkow zwiqzanych
z opiekq nie wyt^cza prawa do takiego swiadczenia na podstawie ustawy,

j) nie jestem zatrudniony/zatrudniona ani nie wykonuje innej pracy zarobkowej (przez zatrudnienie lub wykonywanie
innej pracy zarobkowej rozumie sie: wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku stuzbowego,
umowy o prace naktadcza_ oraz wykonywanie pracy lub swiadczenie ustug na podstawie umowy agencyjnej, umowy
zlecenia, umowy o dzieto albo w okresie cztonkostwa w rolniczej spotdzielni produkcyjnej, spotdzielni kotek
rolniczych lub spotdzielni ustug rolniczych, a takze prowadzenie pozarolniczej dziatalnosci gospodarczej).

*) Niepotrzebne skreslic.
**) Nie dotyczy wyjazdu lub pobytu turystycznego, leczniczego lub zwiazanego z podjeciem przez dziecko ksztatcenia poza granicami

Rzeczypospoiitej Polskiej.
***) Przepisy o koordynacji systemow zabezpieczenia spotecznego majg zastosowanie na terenie: Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Grecji,

Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburga, Niemiec, Portugalii, Szwecji, Wtoch, Wielkiej Brytanii, Cypru, Czech, Estonii, Litwy, Lotwy, Malty,
Polski, Stowacji, Stowenii, Wegier, Butgarii, Rumunii. Norwegii, Islandii, Liechtensteinu, Szwajcarii oraz od 1 lipca 2013 r. Chorwacji.

data i podpis osoby ubiegajgcej si?

2) Oswiadczenie dotycza.ce ustalenia prawa do swiadczenia pielegnacyjnego dla osoby, na ktorej zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekunczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583,
z pozn. zm.) ciqzy obowiazek alimentacyjny, innej niz osoba spokrewniona w pierwszym stopniu, opiekun
faktyczny dziecka lub osoba beda.ca rodzina, zastepcza. spokrewnionq, w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast?pczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332,z pozn. zm.).

Oswiadczam, ze:
- rodzice osoby wymagaj^cej opieki nie zyjq, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, 53 matoletni lub legitymujq sie

orzeczeniem o znacznym stopniu niepetnosprawnosci,
- nie ma innych osob spokrewnionych w pierwszym stopniu z osobq wymagaja_c3 opieki, sq matoletnie lub legitymuj^

sie orzeczeniem o znacznym stopniu niepetnosprawnosci oraz
- nie ma opiekuna faktycznego dziecka wymagajqcego opieki ani osoby bed^cej rodziny zastepcz^ spokrewnionq, dla

dziecka wymagaj^cego opieki w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastepczej, lub legitymujq sie orzeczeniem o znacznym stopniu niepetnosprawnosci.

data i podpis osoby ubiegajacej sie



CZ^SC III

Oswiadczenie o zaprzestaniu prowadzenia gospodarstwa rolnego lub wykonywania pracy w gospodarstwie
rolnym przez rolnika, matzonka rolnika lub domownika:

Oswiadczam, ze:

1. Jestem rolnikiem i zaprzestatam/zaprzestatem prowadzenia gospodarstwa rolnego od dnia *)

2. Jestem matzonkiem rolnika albo domownikiem**) i zaprzestatam/zaprzestatem prowadzenia gospodarstwa rolnego

albo wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym **) od dnia *)

Oswiadczam, ze jestem swiadomy/swiadoma odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.

*) Nalezy wpisac dat§ od kiedy zaprzestano prowadzenia gospodarstwa rolnego albo wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym.
**) Niepotrzebne skreslic.

data i podpis osoby ubiegajqcej sie

W przypadku zmian maja.cych wptyw na prawo do swiadczenia pielegnacyjnego, w szczegolnosci zaistnienia
okolicznosci wymienionych powyzej, osoba ubiegajqca sif jest obowiqzana niezwtocznie powiadomic o tych
zmianach podmiot realizujqcy swiadczenia rodzinne.

Niepoinformowanie organu wtasciwego prowadzqcego postepowanie w sprawie swiadczeri rodzinnych
o zmianach, o ktorych mowa powyzej, moze skutkowac powstaniem nienaleznie pobranych swiadczeh
rodzinnych, a w konsekwencji koniecznoscia. ich zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opoznienie.

data i podpis osoby ubiegaj^cej sie

Do wniosku dota_czam nastepuja.ce dokumenty :

D

2)

3)

4)

Oswiadczam, ze jestem swiadomy/swiadoma odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.

miejscowosc, data podpis osoby ubiegajqcej sie sktadajqcej oswiadczenie

Pouczenie
Swiadczenie pielegnacyjne z tytutu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przystuguje:
1) matce albo ojcu,
2) opiekunowi faktycznemu dziecka,
3) osobie bed^cej rodzina, zastepcza, spokrewniona, w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu

rodziny i systemie pieczy zastepczej,
4) innym osobom, na ktorych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuiiczy

cia.zy obowia_zek alimentacyjny, z wyja_tkiem osob o znacznym stopniu niepetnosprawnosci
- jezeli nie podejmuja. lub rezygnuj^ z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osoba,
legitymujqca, sie orzeczeniem o znacznym stopniu niepetnosprawnosci albo orzeczeniem o niepelnosprawnosci
la_cznie ze wskazaniami: koniecznosci statej lub dtugotrwatej opieki lub pomocy innej osoby w zwia,zku ze znacznie
ograniczona. mozliwosci^ samodzielniej egzystencji oraz koniecznosci statego wspoludziaiu na co dzien opiekuna
dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Osobom, o ktorych mowa w pkt 4, innym niz spokrewnione w pierwszym stopniu z osoba. wymagajqca. opieki,
swiadczenie pielegnacyjne przystuguje, w przypadku gdy spetnione sa. tqcznie nastepujgce warunki:
1) rodzice osoby wymagaj^cej opieki nie zyja_, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, sa_ maloletni lub legitymuj^ sie

orzeczeniem o znacznym stopniu niepelnosprawnosci;
2) nie ma innych osob spokrewnionych w pierwszym stopniu, sa_ matoletnie lub legitymuja, sie orzeczeniem o zna-

cznym stopniu niepetnosprawnosci;
3) nie ma osob, o ktorych mowa w pkt 2 i 3, lub legitymuj^ sie orzeczeniem o znacznym stopniu niepetnosprawnosci.
Swiadczenie pielegnacyjne przystuguje:
1) obywatelom polskim,
2) cudzoziemcom:

a) do ktorych stosuje sie przepisy o koordynacji systemow zabezpieczenia spotecznego,
b) jezeli wynika to z wia.za.cych Rzeczpospolita. Polska^ umow dwustronnych o zabezpieczeniu spotecznym,
c) przebywaja.cym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt staty, zezwolenia na

pobyt rezydenta dtugoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w zwia.zku z
okolicznosciami, o ktorych mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o



cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z pozn. zm.), lub w zwiqzku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu
uchodzcy lub ochrony uzupetniajgcej, jezeli zamieszkuja^ z cztonkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,

d) posiadajqcym kart§ pobytu z adnotacjq ,,dostep do rynku pracy", z wytqczeniem obywateli paiistw trzecich, ktorzy
uzyskali zezwolenie na prace na terytorium pahstwa cztonkowskiego na okres nieprzekraczaja_cy szesciu
miesiecy, obywateli pahstw trzecich przyjetych w celu podjecia studiow oraz obywateli pahstw trzecich, ktorzy
maJ3 prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy

-jezeli zamieszkuja_ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasitkowy, w ktorym otrzymuj^ swiadczenia
rodzinne, chyba ze przepisy o koordynacji systemow zabezpieczenia spotecznego lub dwustronne umowy miedzy-
narodowe o zabezpieczeniu spotecznym stanowiq inaczej (art. 1 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o
swiadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114, z pozn. zm.), zwanej dalej ,,ustawa_").
Swiadczenie pielegnacyjne przystuguje, jezeli niepetnosprawnosc osoby wymagajqcej opieki powstata:
1) nie pozniej niz do ukoiiczenia 18. roku zycia lub
2) w trakcie nauki w szkole lub szkole wyzszej, jednak nie pozniej niz do ukohczenia 25. roku zycia.
Swiadczenie pielegnacyjne nie przystuguje, jezeli:
1) osoba sprawujqca opieke:

a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytutu smierci matzonka przyznanej w przypadku zbiegu
prawa do renty rodzinnej i innego swiadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasitku statego,
nauczycielskiego swiadczenia kompensacyjnego, zasitku przedemerytalnego lub swiadczenia
przedemerytalnego,

b) ma ustalone prawo do specjalnego zasitku opiekuhczego, swiadczenia pielegnacyjnego lub zasitku dla opiekuna,
o ktorym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wyptacie zasitkow dla opiekunow;

2) osoba wymagaj^ca opieki:
a) pozostaje w zwia_zku matzehskim, chyba ze wspotmatzonek legitymuje sie orzeczeniem o znacznym stopniu

niepetnosprawnosci,
b) zostata umieszczona w rodzinie zastepczej, z wyj^tkiem rodziny zastepczej spokrewnionej, rodzinnym domu

dziecka albo, w zwia_zku z koniecznosciq ksztatcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placowce zapewniaj^cej
catodobowq opieke, w tym w specjalnym osrodku szkolno-wychowawczym, z wyjajkiem podmiotu wykonujqcego
dziatalnosc leczniczq, i korzysta w niej z caiodobowej opieki przez wiecej niz 5 dni w tygodniu;

3) na osobe wymagajqca^ opieki inna osoba ma ustalone prawo do wczesniejszej emerytury;
4) cztonek rodziny osoby sprawujqcej opiek^ ma ustalone prawo do dodatku do zasitku rodzinnego, o ktorym mowa

w art. 10 ustawy, prawo do specjalnego zasitku opiekuhczego, prawo do swiadczenia pielegnacyjnego lub prawo do
zasitku dla opiekuna, o ktorym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wyptacie zasitkow dla
opiekunow;

5) na osobe wymagaja/^ opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasitku rodzinnego, o ktorym mowa w art. 10
ustawy, prawo do specjalnego zasitku opiekuticzego, swiadczenia pielegnacyjnego lub zasitku dla opiekuna,
o ktorym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wyptacie zasitkow dla opiekunow;

6) na osob§ wymagajqca^ opieki inna osoba jest uprawniona za granica^ do swiadczenia na pokrycie wydatkow
zwiqzanych z opiekq, chyba ze przepisy o koordynacji systemow zabezpieczenia spotecznego lub dwustronne
umowy o zabezpieczeniu spotecznym stanowia_ inaczej.

W przypadku gdy o Swiadczenie pielegnacyjne ubiega sie rolnik, matzonek rolnika badz domownik,
swiadczenie to przystuguje odpowiednio:
1) rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego;
2) matzonkom rolnikow lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego

albo wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym.
Zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego lub zaprzestanie wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym
potwierdza sie stosownym oswiadczeniem ztozonym pod rygorem odpowiedzialnosci karnej za sktadanie fatszywych
zeznah. Sktadaj^cy oswiadczenie jest obowiqzany do zawarcia w nim klauzuli nastepuj^cej tresci: ,,Jestem swiadomy
odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.". Klauzula ta zastepuje pouczenie organu o
odpowiedzialnosci karnej za sktadanie fatszywych zeznah (art. 17b ustawy).
W przypadku zbiegu uprawnieh do naste.puja.cych swiadczeh:
1) swiadczenia rodzicielskiego lub
2) swiadczenia pielegnacyjnego, lub
3) specjalnego zasitku opiekuhczego, lub
4) dodatku do zasitku rodzinnego z tytutu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, lub
5) zasitku dla opiekuna, o ktorym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wyptacie zasitkow dla
opiekunow
- przystuguje jedno z tych swiadczeh wybrane przez osobe uprawniona. (art. 27 ust. 5 ustawy).

Osoba ubiegajcjca si$ jest obowiazana niezwtocznie powiadomic podmiot wyptacaj^cy swiadczenie pielegna-
cyjne o kazdej zmianie majacej wptyw na prawo do swiadczenia pielegnacyjnego, w tym rowniez o przypadku
wyjazdu osoby uprawnionej lub cztonka rodziny tej osoby poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.

Niepoinformowanie organu wtasciwego prowadzqcego postepowanie w sprawie swiadczeh rodzinnych o
zmianach, o ktorych mowa powyzej, moze skutkowac powstaniem nienaleznie pobranych swiadczeh
rodzinnych, a w konsekwencji koniecznoscicj ich zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opoznienie.

Oswiadczam, ze jestem swiadomy/swiadoma odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.

miejscowosc, data i podpis osoby sktadajqcej oswiadczenie


