
Nazwa organu wtasciwego prowadzqcego
postepowanie w sprawie swiadczeri rodzinnych:

Ad res:

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASILKU RODZINNEGO
ORAZ DODATKOW DO ZASILKU RODZINNEGO

CZE.SCI

1. Dane osoby ubiegajacej sie o ustalenie prawa do zasitku rodzinnego oraz dodatkow do zasitku

rodzinnego, zwanej dalej "osobq ubiegajaca^ sie"

Imî  i nazwisko

Numer PESEL ):

Stan cywilny:

Data urodzenia:

Obywatelstwo:

Miejsce zamieszkania:

Miejscowosc:

Ulica:

Kod pocztowy:

Numer domu: Numer mieszkania:

Telefon (nieobowijjzkowo):

*) W przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL, nalezy podac numer dokumentu potwierdzaja.cego tozsamosc.

2. Wnosze o ustalenie prawa do zasiiku rodzinnego na nastepuja.ce dzieci:

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Imie i nazwisko PESEL*'
Rodzaj szkoty,

do ktorej dziecko
uczeszcza

Siedziba szkoty Data
urodzenia

Stan
cywilny

*) W przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL nalezy podac numer dokumentu potwierdzajqcego tozsamosc.



oraz dodatkow do zasitku rodzinnego z tytulu:
(zakreslic odpowiedni kwadrat i wpisac dane dzieci)

I urodzenia dziecka

i nazwisko dziecka) (imie i nazwisko dziecka)

(imie i nazwisko dziecka) (imi§ i nazwisko dziecka)

j opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z uriopu wychowawczego
— (nalezy wypetnic czesc II)

(imi§ i nazwisko dziecka) (imi? i nazwisko dziecka)

j ! samotnego wychowywania dziecka (dodatek przysluguje na dwoje dzieci)
— (nalezy wypetnic czesc III)

na:

(imie i nazwisko dziecka) (imie i nazwisko dziecka)

I _ wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (dodatek przystuguje na trzecie i kazde kolejne
dziecko uprawnione do zasitku rodzinnego)
na:

i nazwisko dziecka) (imi§ i nazwisko dziecka)

i nazwisko dziecka) (imi§ i nazwisko dziecka)

j _ | ksztatcenia i rehabilitacji dziecka niepetnosprawnego

i nazwisko dziecka) (imi§ i nazwisko dziecka)

(imi§ i nazwisko dziecka) (imi§ i nazwisko dziecka)

j _ rozpoczecia roku szkolnego

przez:

........................... , na rokszkolny .................... / ..................
(imie i nazwisko dziecka)

, na rok szkolny /.
(imieji i nazwisko dziecka)

, na rok szkolny /.
i? i nazwisko dziecka)

, na rok szkolny /.
) i nazwisko dziecka)

| j podjecia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

( na czesciowe pokrycie wydatkow zwiqzanych z zamieszkaniem w miejscowosci, w ktorej znajduje sie siedziba szkoty )

na:

, na rokszkolny *) / oraz rokszkolny **) /..
(imie i nazwisko dziecka)

, na rok szkolny *) / oraz rok szkolny **) /..
(imie i nazwisko dziecka)

, na rok szkolny *) / oraz rok szkolny **) /.
imi§ i nazwisko dziecka)

na rok szkolny *) / oraz rok szkolny **) /.
imi§ i nazwisko dziecka)
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1 i podjecia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
(na pokrycie wydatkow zwiqzanych z zapewnieniem dziecku mozliwosci dojazdu z miejsca zamieszkania do
miejscowosci, w ktorej znajduje si? siedziba szkoty )

na:

, na rok szkolny *) / oraz rok szkolny **) /.
(imie i nazwisko dziecka)

, na rok szkolny *) / oraz rok szkolny **) /.
imi§ i nazwisko dziecka)

, na rok szkolny *) / oraz rok szkolny **) /.
(imi? i nazwisko dziecka)

, na rok szkolny *) / oraz rok szkolny **) /.
(imi§ i nazwisko dziecka)

Uwaga: wypetnic oswiadczenie w czfjsci VI.
* Wpisac biez^cy rok szkolny.
**'Wypetnic w przypadku ubiegania si? o dodatek takze na kolejny rok szkolny; w pustym miejscu wpisac kolejny rok szkolny.

Uwaga: wypetnic oswiadczenie w czesci VI.

3. Dane cztonkow rodziny (w tym dziecka do ukoriczenia 25. roku zycia, a takze dziecka, ktore ukoriczyto 25 rok zycia,
legitymujqcego sie orzeczeniem o znacznym stopniu niepetnosprawnosci, jezeli w zwia.zku z tcj
niopelnosprawnoscicj przystuguje swiadczenie pielegnacyjne tub specjalny zasilek opiekuhczy albo zasitek dla
opiekuna, o ktorym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wyptacie zasitkow dla opiekunow (Dz. U.
poz. 567, z pozn. zm.). Do cztonkow rodziny nie zalicza sie dziecka pozostajqcego pod opieka. opiekuna prawnego,
dziecka pozostaja.cego w zwiqzku matzeriskim, a takze petnoletniego dziecka posiadajqcego wtasne dziecko.
W sktad rodziny wchodz^:
1 .

(imie i nazwisko) (stopieii pokrewiehstwa) PESEL*) (urza.d skarbowy)

2
(imie i nazwisko) (stopieii pokrewieiistwa) PESEL*) (urza.d skarbowy.)

3.
(imie i nazwisko) (stopieii pokrewieiistwa) PESEL*) (urza.d skarbowy)

(imi§ i nazwisko) (stopieii pokrewieiistwa) PESEL*) (urza.d skarbowy)

5.
(imie i nazwisko) (stopieii pokrewieiistwa) PESEL*) (urza.d skarbcwy)

) W przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL nalezy podac numer dokumentu potwierdzajqcego tozsamosc.
*.

4.Organ, do ktorego sa optacane 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. z 2015 r. poz. 114, z pozn.
zm.), zwanej dalej ,,UStawa." (zakreslicodpowiedni kwadrat)

n Zaklad Ubezpieczen Spotecznych
n Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego
n Wojskowe Biuro Emerytalne
n Zaktad Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewn^trznych
n Biuro Emerytalne Stuzby Wieziennej
n Jednostka organizacyjna wymiaru sprawiedliwosci

(nazwa i adres wtasciwej jednostki)

n inne
(nazwa i adres wtasciwej jednostki)

5. Inne dane
5.1 La_czna kwota alimentow swiadczonych na rzecz innych osob wyniosta w roku "'

zl gr.
5.2 W roku kalendarzowym poprzedzaja.cym okres zasiJkowy lub po tym roku nast^pila/nie nastqpita

utrata dochodu""'.
5.3 W roku kalendarzowym poprzedzajgcym okres zasitkowy lub po tym roku nast^pito/nie nast^pito

uzyskanie dochodu""'.



'' Wpisac rok, z ktorego dochod stanowi podstawe ustalenia dochodu rodziny.
"' Niepotrzebne skreslic.
'"'Utrata dochodu, zgodnie z art. 3 pkt 23 ustawy, oznacza utrate dochodu spowodowana,:

- uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
- utrata, prawa do zasilku lub stypendium dla bezrobotnych,
- utrata. zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
- utrata, zasilku przedemerytalnego lub swiadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego swiadczenia kompensacyjnego, a takze emerytury lub renty, renty rodzinnej
lub renty socjalnej,

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

- utrata. zasilku chorobowego, swiadczenia rehabilitacyjnego lub zasitku macierzyiiskiego, przysluguja.cych po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
- utrata, zasqdzonych swiadczeri alimentacyjnych w zwia.zku ze smiercia. osoby zobowia.zanej do tych swiadczen lub utrata, swiadczen pienieznych wyptacanych

w przypadku bezskutecznosci egzekucji alimentow w zwia,zku ze smiercia, osoby zobowia,zanej do swiadczen alimentacyjnych,
- utrata, swiadczenia rodzicielskiego,
- utrata. zasilku macierzynskiego, o ktorym mowa w przepisach o ubezpieczeniu spotecznym rolnikow.
'Uzyskanie dochodu, zgodnie z art. 3 pkt 24 ustawy, oznacza uzyskanie dochodu spowodowane:
- zakonczeniem urlopu wychowawczego,
- uzyskaniem prawa do zasilku lub stypendium dla bezrobotnych,
- uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
- uzyskaniem zasilku przedemerytalnego lub swiadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego swiadczenia kompensacyjnego, a takze emerytury lub renty, renty
rodzinnej lub renty socjalnej,

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

- uzyskaniem zasitku chorobowego, swiadczenia rehabiiitacyjnego lub zasilku macierzynskiego, przysluguja,cych po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
- uzyskaniem swiadczenia rodzicielskiego,
- uzyskaniem zasitku macierzynskiego, o ktorym mowa w przepisach o ubezpieczeniu spolecznym rolnikow.

data, podpis osoby ubiegajgcej sie

CZ^SC II

Oswiadczenie dotyczqce ustalenia prawa do dodatku do zasitku rodzinnego z tytutu opieki nad dzieckiem w okresie
korzystania z urlopu wychowawczego

Oswiadczam, ze :
- zapoznatam/zapoznatem si§ z warunkami uprawniaja.cymi do dodatku do zasitku rodzinnego z tytulu opieki nad dzieckiem

w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,

- na dodatek do zasilku rodzinnego z tytulu opieki nad dzieckiem w okresie
(imie i nazwisko dziecka)

korzystania z urlopu wychowawczego nie byi pobierany / byl pobierany' w okresie od do ,

- z dodatku do zasitku rodzinnego z tytuiu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
na to samo dziecko nie korzysta drugi z rodzicow ani opiekun prawny,

- nie otrzymuj^ zasitku macierzynskiego,

- nie otrzymuje swiadczenia rodzicielskiego,

- nie podjetam/podjajem ani nie kontynuuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, ktora uniemozliwia mi sprawowanie
osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,

- dziecko nie zostaio umieszczone w placowce zapewniaja.cej catodobowq opieke, w tym w specjalnym osrodku
szkolno-wychowawczym, z wyjajkiem podmiotu wykonujqcego dziaialnosc lecznicza., lub nie korzysta w niej z catodobowej
opieki przez wiecej niz 5 dni w tygodniu, ani nie zachodza, inne przypadki zaprzestania sprawowania osobistej opieki
nad dzieckiem.

' Niepotrzebne skreslic • • • • -.
data, podpis osoby ubiegaja,cej sie

CZ^SC III
*

Oswiadczenie dotycza.ce ustalenia prawa do dodatku do zasitku rodzinnego z tytutu samotnego
wychowywania dziecka

Oswiadczam, ze :

- zapoznaiam/em si§ z warunkami uprawniajqcymi do dodatku do zasitku rodzinnego z tytutu samotnego wychowywania

dziecka,

- jestem pannaVkawalerem/ osoba. pozostaja.ca_ w separacji /osoba^ rozwiedzionaywdowa./wdowcem*),**),

- nie wychowuje wspolnie z drugim rodzicem co najmniej jednego dziecka*),**),

- powodztwo o ustalenie swiadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodzicow zostato oddalone*),**).

data, podpis osoby ubiegaja,cej sie

Niepotrzebne skreslic
Dotyczy osoby ubiegaj^cej sie, samotnie wychowuja,cej dziecko



CZ^SC IV

Oswiadczenie dotyczace ustalenia prawa do zasitku rodzinnego*)

Oswiadczam, ze :

- w kolejnym roku szkolnym
. . „ , , . , , , , , (imie i nazwisko dziecka/dzieci)

bedzie/bedq uczyc sie w szkole lub w szkole wyzszej,

- w przypadku rezygnacji z kontynuacji nauki zobowi^zuje sie niezwtocznie poinformowac o tym fakcie podmiot realizujqcy

swiadczenia rodzinne

data, podpis osoby ubiegajqcej si?

' Wypelnic wyta.cznie w przypadku ubiegania si? o zasilek rodzinny na kolejny rok szkolny, a w przypadku dziecka legitymuja.cego si? orzeczeniem o umiarkowanym
albo znacznym stopniu niepetnosprawnosci oraz osoby ucz^cej sie (tj. osoby petnoletniej uczacej si?, niepozostajacej na utrzymaniu rodzicow w zwiazku z ich smiercia.
iub w zwiazku z ustaleniem orzeczeniem sadowym lub ugodq s^dowa^ prawa do alimentow z ich strony) takze w przypadku kontynuowania nauki w szkole wyzszej.

CZ^SC V

1) Oswiadczenie dotyczqce ustalenia prawa do dodatku do zasilku rodzinnego z tytutu
rozpoczecia roku szkolnego*)

Oswiadczam, ze :

- w kolejnym roku szkolnym
(imie i nazwisko dziecka/dzieci)

bedzie/bed^ uczyc sie w szkole,

- w przypadku rezygnacji z kontynuacji nauki zobowiqzuje sie niezwtocznie poinformowac o tym fakcie podmiot realizuj^cy

swiadczenia rodzinne

*) Wypetnic wytacznie w przypadku ubiegania sie o dodatek na kolejny rok szkolny.

CZ^SC VI

data, podpis osoby ubiegajacej si?

1) Oswiadczenie dotyczace ustalenia prawa do dodatku do zasitku rodzinnego z tytutu podjecia
przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania*)

Oswiadczam, ze :

- w kolejnym roku szkolnym
(imie i nazwisko dziecka/dzieci)

bedzie/bedq uczyc sie w szkole poza miejscem zamieszkania,

- w przypadku rezygnacji z kontynuacji nauki poza miejscem zamieszkania zobowiazuje si? niezwtocznie poinformowac

o tym podmiot realizuj^cy swiadczenia rodzinne.

data, podpis osoby ubiegajacej si?
Wypetnic wyta.cznie w przypadku ubiegania si? o dodatek na kolejny rok szkolny.

CZ^SC VII
.

1) Oswiadczenie dotyczqce ustalenia prawa do zasitku rodzinnego na dziecko
Oswiadczam, ze:
- powyzsze dane 33 prawdziwe,

- zapoznalam/zapoznatem si<= z warunkami uprawniajacymi do zasitku rodzinnego,
- na dziecko/dzieci, na ktore ubiegam si? o zasilek rodzinny, nie jest pobierany w innej instytucji zasitek rodzinny ani walutowy dodatek rodzinny,

- dziecko/dzieci, na ktore ubiegam si§ o zasitek rodzinny, nie jest/nie 53 uprawnione do zasitku rodzinnego na wtasne dziecko, nie
pozostaje / pozostajq w zwiazku matzenskim ani nie zostato/zostaty umieszczone w pieczy zastepczej, instytucji zapewniajacej catodobowe

utrcymanie, tj. domu pomocy spotecznej, placowce opiekuriczo-wychowawczej, mtodziezowym osrodku wychowawczym, schronisku dla
nieletnich, zaktadzie poprawczym, areszcie sledczym, zaktadzie karnym, zaktadzie opiekuiiczo-leczniczym, zaktadzie pielegnacyjno opiekuh-
czym, a takze szkole wojskowej lub innej szkole, jezeli instytucje te zapewniajq nieodptatne petne utrzymanie,

- cztonkowi rodziny nie przystuguje na dziecko zasitek rodzinny za granicq lub przepisy o koordynacji systemow zabezpieczenia
spotecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu spotecznym stanowig, ze przystugujacy za granicq zasitek rodzinny nie wytacza

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 spotecznego ',
- 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 paristwie, w ktorym majq zastosowanie przepisy o koordynacji systemow zabezpieczenia

spotecznego'"1.

1 Niepotrzebne skreslic.
"' Nie dotyczy wyjazdu lub pobytu turystycznego, leczniczego lub zwi^zanego z podj?ciem przez dziecko ksztaicenia 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, W?gier, Butgarii, Rumunii.
Norwegii, islandii, Liechtensteinu, Szwajcarii oraz od 1 lipca 2013 r. Chorwacji.
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W przypadku zmian majqcych wptyw na prawo do swiadczeri rodzinnych, w szczegolnosci zaistnienia okolicznosci
wymienionych powyzej, uzyskania dochodu lub wystapienia innych okolicznosci majqcych wptyw na prawo do
swiadczen rodzinnych, w tym zwia.zanych z koniecznosciq ponownego ustalenia prawa do tych swiadczen na podstawie
art. 5 ust. 3 - 3c ustawy, osoba ubiegajqca sie jest obowiazana niezwtocznie powiadomic o tych zmianach podmiot
realizujqcy swiadczen ia rodzinne.
Niepoinformowanie organu wtasciwego prowadza.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.

data, podpis osoby ubiegaja^cej sie

2) Oswiadczenie dotyczqce ustalenia prawa do zasitku rodzinnego dla osoby ucza.cej sie
Oswiadczam, ze:
- powyzsze dane 53 prawdziwe,
- zapoznatam/zapoznatem sie z warunkami uprawniajqcymi do zasitku rodzinnego,
- nie pobieram zasitku rodzinnego w innej instytucji ani walutowego dodatku rodzinnego,
- nie jestem uprawniona/uprawniony do zasitku rodzinnego na wtasne dziecko, nie pozostaje w zwia/ku matzeriskim ani

nie zostatam/zostatem umieszczona/umieszczony w instytucji zapewniajqcej catodobowe utrzymanie tj. domu pomocy spotecznej,
placowce opiekuticzo - wychowawczej, mtodziezowym osrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zaktadzie poprawczym,
areszcie sledczym, zaktadzie karnym, zaktadzie opiekuiiczo-leczniczym, zaktadzie pielegnacyjno-opiekuhczym, a takze szkole
wojskowej lub innej szkole, jezeli instytucje te zapewniaj^ nieodptatne petne utrzymanie,

- nie jestem uprawniona/uprawniony do zasitku rodzinnego za granicq lub przepisy o koordynacji systemow zabezpieczenia
spotecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu spotecznym stanowig, ze przystuguj^ce za granicq zasitek rodzinny nie wytgcza
prawa do takiego swiadczenia na podstawie ustawy.

- przebywam/nie przebywam*) poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej'' w paristwie, w ktorym majq zastosowanie przepisy o koordynacji
systemow zabezpieczenia spotecznego'"',
- 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 paiistwie, w ktorym maJ3 zastosowanie przepisy o koordynacji systemow
zabezpieczenia spotecznego""1.

' Niepotrzebne skreslic.
1 Nie dotyczy wyjazdu lub pobytu turystycznego, leczniczego lub zwia,zanego z podj^ciem przez dziecko ksztatcenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
1 Przepisy o koordynacji systemow zabezpieczenia spotecznego nnaja. zastosowanie na terenie: Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii,

Luksemburga, Niemiec, Portugalii, Szwecji, Wtoch, Wielkiej Br^'tanii, Cypru, Czech, Estonii, Litwy, Lotwy, Malty, Polski, Stowacji, Stowenii, Wegier, Butgarii, Rumunii.
Norwegii, Islandii, Liechtensteinu, Szwajcarii oraz od 1 lipca 2013 r. Chorwacji.

W przypadku zmian majqcych wptyw na prawo do swiadczen rodzinnych, w szczegolnosci zaistnienia okolicznosci
wymienionych powyzej, uzyskania dochodu lub wystqpienia innych okolicznosci majacych wptyw na prawo do
swiadczen rodzinnych, w tym zwia.zanych z koniecznosciq ponownego ustalenia prawa do tych swiadczen na podstawie
art. 5 ust. 3 - 3c ustawy, osoba ubiegajqca sie jest obowiqzana niezwtocznie powiadomic o tych zmianach podmiot
realizujqcy swiadczenia rodzinne.
Niepoinformowanie organu wtasciwego prowadza.cego postepowanie w sprawie swiadczen rodzinnych o zmianach, o
ktorych mowa powyzej, moze skutkowac powstaniem nienaleznie pobranych swiadczen rodzinnych, a w konsekwencji
koniecznoscia. ich zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opoznienie.

data, podpis osoby ubiegajqcej si§
Do wniosku dotaczam nast^pujqce dokumenty :

1)

2)

3)

4)

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

miejscowosc, data podpis osoby ubiegaja.cej si§ sktadajacej oswiadczenie

Pouczenie
Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o swiadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114, z pozn. zm.), zwanej dale]
,,ustawa_", zasitek rodzinny przystuguje:
1) rodzicom, jednemu z rodzicow albo opiekunowi prawnemu dziecka;
2) opiekunowi faktycznemu dziecka;
3) osobie uczacej sie, tj. osobie petnoletniej ucz^cej sie, niepozostajgcej na utrzymaniu rodzicow w zwiqzku z ich smiercia. lub w zwigzku z ustaleniem

wyrokiem sgdowym lub ugodq sa.dowq prawa do alimentow z ich strony.



Zasitek rodzinny przystuguje:
1) obywatelom poiskim,
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 zwiazku z okolicznosciami, o ktorych mowa w art. 127 !ub 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 Rzeczypospo-
litej Polskiej statusu uchodzcy lub ochrony uzupetniaja.cej, jezeli zamieszkuja. z cztonkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

d) posiadajacym karte pobytu z adnotacja. ,,dostep do rynku pracy", z wytaczeniem obywateli paristw trzecich, ktorzy uzyskali zezwolenie na prace na
terytorium paiistwa cztonkowskiego na okres nieprzekraczaja.cy szesciu miesiecy, obywateli paristw trzecich przyjetych w celu podjecia studiow
oraz obywateli paiistw trzecich, ktorzy majq prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy

- jezeli zamieszkuja. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasitkowy, w ktorym otrzymuja. 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).

Zasilek rodzinny przystuguje do ukoriczenia przez dziecko:
1) 18 roku zycia lub
2) nauki w szkole, jednak nie dtuzej niz do ukoiiczenia 21 roku zycia, albo
3) 24 roku zycia, jezeli kontynuuje nauke w szkole lub szkole wyzszej i legitymuje sie orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu

niepetnosprawnosci (art. 6 ust. 1 ustawy).

Zasitek rodzinny przystuguje osobie uczqcej sie, tj. osobie petnoletniej uczacej sie, niepozostaja.cej na utrzymaniu rodzicow w zwiazku z ich smierciq lub
w zwiazku z ustaieniem wyrokiem sadowym lub ugoda. sa_dowa. prawa do alimentow z ich strony, jezeli uczy sie w szkole lub w szkole wyzszej, jednak
nie dtuzej niz do ukohczenia 24 roku zycia (art. 6 ust. 1a ustawy).

Przez szkote nalezy rozumiec szkot^ podstawowg, gimnazjum, szkot§ ponadpodstawowa. i ponadgimnazjalna. oraz szkote artystycznq, w ktorej
realizowany jest obowiazek szkolny i obowiazek nauki, a takze specjalny osrodek szkolno-wychowawczy, specjalny osrodek wychowawczy dla dzieci
i mtodziezy wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz osrodek umozliwiajacy dzieciom i mtodziezy
uposledzonym umystowo w stopniu gtebokim realizacje obowia.zku szkolnego i obowiazku nauki (bez znaczenia pozostaje nazwa osrodka, w ktorym
dzieci realizuja. obowiazek szkolny i obowia.zek nauki).

Przez szkote wyzsza. nalezy rozumiec uczelnie, w rozumieniu przepisow o szkolnictwie wyzszym oraz kolegium pracownikow stuzb spotecznych.

Zasitek rodzinny nie przystuguje, jezeli:
1) dziecko lub osoba ucza.ca sie pozostaja. w zwiazku matzeriskim (art. 7 pkt 1 ustawy);
2) dziecko zostato umieszczone w instytucji zapewniaja.cej catodobowe utrzymanie, tj. domu pomocy spotecznej, placowce opiekuriczo-wychowawczej,

schronisku dla nieletnich, mtodziezowym osrodku wychowawczym, zaktadzie poprawczym, areszcie sledczym, zaktadzie karnym, zaktadzie
opiekuiiczo-leczniczym, zaktadzie pielegnacyjno-opiekuhczym, a takze szkole wojskowej lub innej szkole, jezeli instytucje te zapewniaja. nieodptatnie
petne utrzymanie, albo w pieczy zastepczej (art. 7 pkt 2 ustawy);

3) osoba uczqca sie zostata umieszczona w instytucji zapewniajqcej catodobowe utrzymanie (art. 7 pkt 3 ustawy);
4) petnoletnie dziecko lub osoba ucza.ca sie jest uprawniona do zasitku rodzinnego na wtasne dziecko (art. 7 pkt 4 ustawy).

Zasitek rodzinny nie przystuguje osobie samotnie wychowujqcej dziecko, jezeli nie zostaty zasa.dzone alimenty na rzecz dziecka od drugiego z rodzicow
dziecka, chyba ze (art. 7 pkt 5 ustawy):
1) rodzice lub jedno z rodzicow dziecka nie zyje;
2) ojciec dziecka jest nieznany;
3) powodztwo o ustalenie swiadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodzicow zostato oddalone;
4) sa.d zobowiazat jednego z rodzicow do ponoszenia catkowitych kosztow utrzymania dziecka i nie zobowiazat drugiego z rodzicow do swiadczenia

alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.

Zasitek rodzinny nie przystuguje cztonkowi rodziny, jezeli na dziecko przystuguje zasitek rodzinny za granica., chyba ze przepisy o koordynacji systemow
zabezpieczenia spotecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu spotecznym stanowig inaczej (art. 7 pkt 6 ustawy).
W przypadku zbiegu prawa do zasitku rodzinnego z prawem do walutowego dodatku rodzinnego przystugujacego pracownikom polskich placowek

dyplomatycznych i urzedow konsularnych przystuguje prawo do jednego wybranego swiadczenia (art. 27 ust. 3 ustawy).
W przypadku gdy dochod rodziny w przeliczeniu na osobe w rodzinie lub dochod osoby uczqcej sie przekracza kwote uprawniajaca. dana. rodzine lub

osob? ucza.ca. sie do zasitku rodzinnego pomnozonq przez liczbe cztonkow danej rodziny o kwote nie wyzszq niz ta.czna kwota zasitkow rodzinnych
wraz z dodatkami przystuguja.cych danej rodzinie w okresie zasitkowym, na ktory jest ustalane prawo do tych swiadczeri, zasitek rodzinny wraz z
dodatkami przystugujg w wysokosci roznicy miedzy tqczna. kwota. zasitkow rodzinnych wraz z dodatkami, a kwota., o ktora. zostat przekroczony
dochod rodziny. Laczna. kwote zasitkow rodzinnych wraz z dodatkami, o ktorej mowa w zdaniu poprzednim, stanowi suma przystugujqcych danej
rodzinie w danym okresie zasitkowym:

1) zasitkow rodzinnych podzielonych przez liczbe miesiecy, na ktore danej rodzinie jest ustalane prawo do tych zasitkow;
2) dodatkow do zasitku rodzinnego z tytutu: opieki nad dzieckiem w okresie korzystania

z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, wychowywania dziecka
w rodzinie wielodzietnej, ksztatcenia i rehabilitacji dziecka - podzielonych przez liczbe miesiecy, na ktore danej rodzinie jest ustalane prawo do tych
dodatkow;

3) dodatkow do zasitku rodzinnego z tytutu: urodzenia dziecka, rozpoczecia roku szkolnego, podjecia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem
zamieszkania - podzielonych przez 12.

W przypadku gdy wysokosc zasitkow rodzinnych wraz z dodatkami przystuguja.ca danej rodzinie, ustalona zgodnie z powyzszym mechanizmem, jest
nizsza niz 20,00 zt, swiadczenia te nie przysfuguja. (art. 5 ust. 3-3d ustawy).

Dodatek z tytuiu urodzenia dziecka przystuguje, jezeli kobieta pozostawata pod opieka^ medycznq nie pozniej niz od 10 tygodnia ciazy do porodu
(art. 9 ust. 6 ustawy).

Dodatek z tytutu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (art. 10 ust. 1 ustawy) przystuguje matce lub ojcu dziecka,
opiekunowi faktycznemu albo opiekunowi prawnemu, jezeli dziecko pozostaje pod jego faktyczna. opieka., uprawnionemu do urlopu wychowawczego nie
dtuzej jednak niz przez okres:
1) 24 miesiecy kalendarzowych;
2) 36 miesiecy kalendarzowych, jezeli sprawuje opiek^ nad wiecej niz jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;
3) 72 miesiecy kalendarzowych, jezeli sprawuje opieke nad dzieckiem legitymujacym sie orzeczeniem o niepetnosprawnosci albo o znacznym stopniu

niepetnosprawnosci.

Dodatek z tytutu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego nie przystuguje, jezeli:
1) osoba ubiegajqca sie bezposrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawata w stosunku pracy przez okres krotszy niz 6

miesiecy;
2) osoba ubiegaja_ca sie podjeta lub kontynuuje zatrudnienie lub inna. prac^ zarobkowa., ktora uniemozliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem

w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
3) dziecko zostato umieszczone w placowce zapewniaja.cej catodobowa. opieke, w tym w specjalnym osrodku szkolno-wychowawczym, z wyja.tkiem



podmiotu wykonujqcego dziatalnosc lecznicza., i korzysta w niej z catodobowej opieki przez wiecej niz 5 dni
w tygodniu, oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem;

4) osoba ubiegajqca sie w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasitku macierzyhskiego;
5) osoba ubiegajaca si§ korzysta ze swiadczenia rodzicielskiego (art. 10 ust. 5 ustawy).

Dodatek z tytutu samotnego wychowywania dziecka (art. 11a ust. 1 ustawy) przystuguje samotnie wychowujacym dziecko matce lub ojcu,
opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jezeli nie zostaty zasa_dzone alimenty na rzecz dziecka od drugiego z rodzicow
dziecka, poniewaz:
1) drugi z rodzicow dziecka nie zyje;
2) ojciec dziecka jest nieznany;
3) powodztwo o ustalenie swiadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodzicow zostato oddalone.

Dodatek z tytutu samotnego wychowywania dziecka przystuguje rowniez osobie ucz^cej sie, jezeli oboje rodzice osoby uczgcej sie nie zyja.
(art. 11a ust. 2 ustawy).

Dodatek z tytutu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przystuguje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi
prawnemu dziecka na trzecie i na nastepne dziecko w rodzinie uprawnione do zasitku rodzinnego (art. 12a ustawy).

Dodatek z tytutu ksztatcenia i rehabilitacji dziecka niepetnosprawnego (art. 13 ustawy) przystuguje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu
dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a takze osobie uczqcej sie na pokrycie zwiekszonych wydatkow zwiazanych z rehabilitacjq lub
ksztatceniem dziecka w wieku:
1) do ukoticzenia 16 roku zycia, jezeli legitymuje sie orzeczeniem o niepetnosprawnosci;
2) powyzej 16 roku zycia do ukoiiczenia 24 roku zycia, jezeli legitymuje sie orzeczeniem, o umiarkowanym albo o znacznym stopniu

niepetnosprawnosci.

Dodatek z tytutu rozpoczecia roku szkolnego przystuguje raz w roku matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu
dziecka, a takze osobie ucza_cej sie na czesciowe pokrycie wydatkow zwia.zanych z rozpoczeciem w szkole nowego roku szkolnego. Dodatek
przystuguje rowniez na dziecko rozpoczynaja.ce roczne przygotowanie przedszkolne. Wniosek o wyptat? dodatku sktada sie do dnia zakoiiczenia
okresu zasitkowego, w ktorym rozpoczeto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne. Wniosek ztozony po terminie organ wtasciwy
pozostawia bez rozpoznania (art. 14 ustawy).

Dodatek z tytutu podjcjcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (art. 15 ustawy) przystuguje matce lub ojcu, opiekunowi
faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a takze osobie ucz^cej si§:
1) w zwiqzku z zamieszkiwaniem w miejscowosci, w ktorej znajduje sî  siedziba szkoty ponadgimnazjalnej lub szkoty artystycznej, w ktorej realizowany

jest obowiqzek szkolny i obowiqzek nauki, a takze szkoty podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczqcej sie, legitymuja.cej sie
orzeczeniem o niepetnosprawnosci lub o stopniu niepetnosprawnosci, albo

2) w zwiqzku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowosci, w ktorej znajduje sie siedziba szkoty, w przypadku dojazdu do szkoty
ponadgimnazjalnej, a takze szkoty artystycznej, w ktorej realizowany jest obowiqzek szkolny i obowiqzek nauki w zakresie odpowiadaja.cym nauce
w szkole ponadgimnazjalnej.

Dodatek przystuguje przez 10 miesiecy w roku w okresie pobierania nauki (od wrzesnia do czerwca nastepnego roku kalendarzowego).
W przypadku zbiegu uprawnieri do nastepuja.cych swiadczeii:

1) swiadczenia rodzicielskiego lub
2) swiadczenia pielegnacyjnego, lub
3) specjalnego zasitku opiekuiiczego, 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 swiadczeii wybrane przez osobe uprawnionq (art. 27 ust 5).
W przypadku:
1) wystapienia zmian w liczbie cztonkow rodziny,
2) uzyskania dochodu (art. 3 pkt 24 ustawy) zwia/anego z:

a) zakoiiczeniem urlopu wychowawczego,
b) uzyskaniem prawa do zasitku lub stypendium dla bezrobotnych,
c) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
d) uzyskaniem zasitku przedemerytalnego lub swiadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego swiadczenia kompensacyjnego, a takze emerytury

lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
e) rozpoczeciem pozarolniczej dziatalnosci gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d

ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dziatalnosci gospodarczej,
f) uzyskaniem zasitku chorobowego, swiadczenia rehabilitacyjnego lub zasitku macierzyhskiego, przystuguj^cych po utracie zatrudnienia lub innej

pracy zarobkowej,
g) uzyskaniem swiadczenia rodzicielskiego,
h) uzyskaniem zasitku macierzynskiego, o ktorym mowa w przepisach o ubezpieczeniu spotecznym rolnikow,

3) wyjazdu osoby uprawnionej lub cztonka rodziny tej osoby poza granioj Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjajkiem wyjazdu lub pobytu turystycznego,
leczniczego lub zwia.zanego z podjeciem przez dziecko ksztatcenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,

4) wystapienia innych niz wymienione w pkt 1 i 2 zmian maja_cych wptyw na prawo do swiadczeii rodzinnych, w szczegolnosci zwiqzanych z
koniecznosciq ponownego ustalenia prawa do tych swiadczeii na podstawie art. 5 ust. 3 - 3c ustawy

- osoba jest obowiqzana do niezwtocznego powiadomienia o tym organu wyptacajqcego swiadczenia rodzinne (art. 25 ust. 1 ustawy).
Niepoinformowanie organu wtasciwego prowadzqcego postepowanie w sprawie swiadczeii rodzinnych o zmianach, o ktorych mowa powyzej, moze
skutkowac powstaniem nienaleznie pobranych swiadczeii rodzinnych, a w konsekwencji - koniecznqscî  ich zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za
opoznienie.

Oswiadczam, ze zapoznatam/zapoznatem si$ z powyzszym pouczeniem,

(miejscowosc, data i podpis osoby skladaj^cej oswiadczenie)


