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

Adres:

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA
DO ZASILKU PIELEGNACYJNEGO

CZ^SCI

Dane osoby ubiegajqcej sie o ustalenie prawa do zasitku pielegnacyjnego

ImlQ:

NumerPESEL"

Nazwisko:

Data urodzenia:

Obywatelstwo:

Miejsce zamieszkania '":

Miejscowosc: Kod pocztowy:

Ulica: Numer domu: Numer mieszkania:

Telefon:

Wnosze o ustalenie prawa do zasitku pielegnacyjnego dla**):
Imie i Nazwisko:

z tytutu:
(zakreslic odpowiedni kwadrat)

| | niepetnosprawnosci;

| [ ukonczenia 75 roku zycia.

Dane osoby, ktorej wniosek dotyczy ***):

Data urodzenia: Nr PESEL*

Obywatelstwo:

Miejsce zamieszkania:

Telefon (nieobowiqzkowo):

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

** )jezeli osoba ubiegaja.ca sie sktada wniosek o zasitek pielegnacyjny dla osoby petnoletniej, jest obowisjzana przedstawic, upowaznienie tej osoby
do ztozenia wniosku w jej imieniu, chyba ze jest opiekunem prawnym.

***) Jezeli nie dotyczy to osoby ubiegajqcej sie.

CZ^SC II

Oswiadczenie stuzqce ustaleniu uprawnieh do zasitku pielegnacyjnego.
Oswiadczam, ze:
-powyzszedanes^prawdziwe,

-zapoznatam/zapoznatemsiezwarunkami uprawniajqcymi do zasitku pielegnacyjnego,

- osoba, ktorej wniosek dotyczy, nie przebywa w instytucji zapewniajqcej catodobowe utrzymanie, tj. domu pomocy

spotecznej, placowce opiekuriczo-wychowawczej, mtodziezowym osrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich,

zaktadzie poprawczym, areszcie sledczym, zaktadzie karnym, zaktadzie opiekunczo-leczniczym, zaktadzie

pielegnacyjno-opiekuiiczym, a takze szkole wojskowej lub innej szkole, jezeli instytucje te zapewniajq nieodptatnie

petne utrzymanie,

- osoba, ktorej wniosek dotyczy, nie pobiera zasitku pielegnacyjnego w innej instytucji,



- osoba, ktorej wniosek dotyczy, nie jest uprawniona do dodatku pielegnacyjnego,

- cztonkowi rodziny nie przystuguje za granica. swiadczenie na pokrycie wydatkow zwiqzanych z pielegnacja. osoby, ktorej

wniosek dotyczy, lub przepisy o koordynacji systemow zabezpieczenia spolecznego lub dwustronne umowy o

zabezpieczeniu spotecznym stanowia., ze przystuguja.ce za granica. swiadczenie na pokrycie wydatkow zwia.zanych z

opieka. nie wyta.cza prawa do takiego swiadczenia na podstawie ustawy,

- przebywam/nie przebywam*) poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej**) w paristwie, w ktorym maja. zastosowanie przepisy

o koordynacji systemow zabezpieczenia spolecznego***),

- cztonek mojej rodziny, w rozumieniu art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o swiadczeniach rodzinnych,

przebywa/nie przebywa*) poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej**) w panstwie, w ktorym maja. zastosowanie przepisy

o koordynacji systemow zabezpieczenia spotecznego***).

'' Niepotrzebne skreslic.
1 Nie dotyczy wyjazdu lub pobytu turystycznego, leczniczego lub zwia.zanego z podjeciem przez dziecko ksztatcenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

'"' Przepisy o koordynacji systemow zabezpieczenia spotecznego maja. zastosowanie na terenie: Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii,
Luksemburga, Niemiec, Portugalii, Szwecji, Wtoch, Wielkiej Brytanii, Cypru, Czech, Estonii, Litwy, totwy, Malty, Polski, Stowacji, Stowenii, Wegier, Butgarii, Rumunii.
Norwegii, Islandii, Liechtensteinu, Szwajcarii oraz od 1 lipca 2013 r. Chorwacji.

W przypadku zmian majqcych wplyw na prawo do zasitku pielegnacyjnego, w szczegolnosci zaistnienia okolicznosci
wymienionych powyzej, osoba ubiegajqca si§ jest obowiajzana niezwtocznie powiadomic o tych zmianach podmiot
realizuj^cy swiadczenia rodzinne.

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
koniecznoscia. ich zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opoznienie.

data,podpis osoby ubiegajacej si§

Do wniosku dota.czam nastepuja.ee dokumenty :

1.

2.

3.

4.

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

miejscowosc, data podpis osoby ubiegajqcej si? sktadajacej oswiadczenie

Pouczenie

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o swiadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114, z pozn.

zm.), zwanej dalej ,,ustawa.", zasitek pielegnacyjny przystuguje:

1) niepetnosprawnemu dziecku;
2) osobie niepetnosprawnej w wieku powyzej 16 roku zycia, jezeli legitymuje sie orzeczeniem o znacznym stopniu
niepetnosprawnosci;
3) osobie, ktora ukonczyla 75 lat.

Zasitek pielegnacyjny przystuguje takze osobie niepetnosprawnej w wieku powyzej 16 roku zycia, legitymuja.cej sie
orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepetnosprawnosci, jezeli niepetnosprawnosc powstata w wieku do ukonczenia
21 roku zycia.

Zasitek pielegnacyjny 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 zwia_zku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu
uchodzcy lub ochrony uzupetniajqcej, jezeli zamieszkujq z cztonkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,

d) posiadaj^cym karte pobytu z adnotacja^ ,,dostep do rynku pracy", z wyt^czeniem obywateli panstw trzecich, ktorzy
uzyskali zezwolenie na prace na terytorium patistwa cztonkowskiego na okres nieprzekraczaja_cy szesciu
miesiecy, obywateli patistw trzecich przyjetych w celu podjecia studiow oraz obywateli panstw trzecich, ktorzy
majq prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy

-jezeli zamieszkuja, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasitkowy, w ktorym otrzymujq swiadczenia
rodzinne, chyba ze przepisy o koordynacji systemow zabezpieczenia spotecznego lub dwustronne umowy
miedzynarodowe o zabezpieczeniu spotecznym stanowia, inaczej (art. 1 ust. 2 i 3 ustawy).

Zasitek pielegnacyjny nie przystuguje:
- osobie przebywaj^cej w instytucji zapewniajqcej catodobowe utrzymanie, tj. domu pomocy spotecznej, placowce

opiekuticzo-wychowawczej, schronisku dla nieletnich, mtodziezowym osrodku wychowawczym, zaktadzie poprawczym,
areszcie sledczym, zaktadzie karnym, zaktadzie opiekuiiczo-leczniczym, zakladzie pielegnacyjno-opiekuiiczym, a takze
szkole wojskowej lub innej szkole, jezeli instytucje te zapewniajq nieodptatnie petne utrzymanie,

- osobie uprawnionej do dodatku pielegnacyjnego na podstawie przepisow ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spotecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 748, z pozn. zm.) oraz na podstawie innych
ustaw,

-jezeli cztonkowi rodziny za granica^ przystuguje swiadczenie na pokrycie wydatkow zwia_zanych z pielegnacj^ osoby, na
ktora^ jest sktadany wniosek, chyba ze przepisy o koordynacji systemow zabezpieczenia spotecznego lub dwustronne
umowy o zabezpieczeniu spotecznym stanowiq inaczej (art. 16 ust. 5a ustawy).

Osoba ubiegaj^ca sie jest obowi^zana niezwtocznie powiadomic podmiot wyptacaj^cy zasitek pielegnacyjny o kazdej
zmianie maj^cej wptyw na prawo do zasitku pielegnacyjnego, w tym rowniez o przypadku wyjazdu osoby uprawnionej lub
cztonka rodziny tej osoby poza granice Rzeczypospolitej Polskiej. Niepoinformowanie organu wtasciwego prowadz^cego
postepowanie w sprawie swiadczen rodzinnych o zmianach, o ktorych mowa powyzej, moze skutkowac powstaniem
nienaleznie pobranych swiadczen rodzinnych, a w konsekwencji koniecznosciq ich zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi
za opoznienie.

UWAGA:

Zasady ustalania prawa do zasitku pielegnacyjnego:

Jezeli wniosek o ustalenie prawa do zasitku pielegnacyjnego zostanie ztozony w okresie trzech miesiecy, liczqc od dnia
wydania orzeczenia o niepetnosprawnosci lub orzeczenia o stopniu niepetnosprawnosci, prawo to ustala sie pocz^wszy od
miesi^ca, w ktorym ztozono wniosek o ustalenie niepetnosprawnosci lub stopnia niepetnosprawnosci (art. 24 ust. 2a ustawy).
W przypadku ztozenia wniosku o ustalenie prawa do zasitku pielegnacyjnego po uptywie 3 miesiecy, liczqc od dnia wydania
orzeczenia o niepetnosprawnosci lub orzeczenia o stopniu niepetnosprawnosci, prawo do tego swiadczenia ustala sie,
pocza_wszy od miesi^ca, w ktorym ztozono wniosek o ustalenie prawa do zasitku pielegnacyjnego (art. 24 ust. 2 ustawy).

Prawo do zasitku pielegnacyjnego ustala sie na czas nieokreslony, chyba ze orzeczenie o niepetnosprawnosci lub orzeczenie
o stopniu niepetnosprawnosci zostato wydane na czas okreslony. W przypadku wydania orzeczenia o niepetnosprawnosci lub
orzeczenia o stopniu niepetnosprawnosci na czas okreslony prawo do zasitku pielegnacyjnego ustala sie do ostatniego dnia
miesi^ca, w ktorym uptywa termin waznosci orzeczenia (art. 24 ust. 4 ustawy).

Oswiadczam, ze zapoznatam/zapoznatem s/e z powyzszym pouczeniem.

miejscowosc, data i podpis osoby sktadajqcej oswiadczenie


