
Nazwa podmiotu realizuja_cego swiadczenia
rodzinne:

Ad res:

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA
DO SWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO

CZE.SC I

1. Dane osoby ubiegaj^cej sie o ustalenie prawa do swiadczenia rodzicielskiego

lmi§:

Numer PESEL ')

Nazwisko:

Data urodzenia:

Miejsce zamieszkania "):

Miejscowosc: Kod pocztowy:

Ulica: Numer domu: Numer mieszkania:

Obywatelstwo:

Telefon (nieobowiazkowo):

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

2. Wnosze o ustalenie prawa do swiadczenia rodzicielskiego na nastepuja.ee dzieci:

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

Imie i nazwisko Numer PESEL*'
Data

urodzenia

UJ

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

CM"

1 CZEJSCII
to

x Oswiadczenie stuzqce ustaleniu prawa do swiadczenia rodzicielskiego

§ Oswiadczam, ze:
1 a) powyzsze dane sa. prawdziwe,
E b) zapoznatam/zapoznatem*) si^ z warunkami uprawniaj^cymi do swiadczenia rodzicielskiego,
a c) nie otrzymuje zasiiku macierzynskiego lub uposazenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracyjako okres uriopu
S macierzynskiego, okres uriopu na warunkach uriopu macierzynskiego lub okres uriopu rodzicielskiego,
I d) drugi z rodzicow nie otrzymuje zasitku macierzynskiego lub uposazenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy
f jako okres uriopu macierzynskiego, okres uriopu na warunkach uriopu macierzynskiego lub okres uriopu
I rodzicielskiego,
S e) osoba bed^ca rodzina^ zastepcz^ lub opiekunem faktycznym dziecka nie otrzymuje zasitku macierzynskiego lub

ag uposazenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracyjako okres uriopu macierzynskiego, okres uriopu na
a!

1



warunkach urlopu macierzynskiego lub okres urlopu rodzicielskiego**);
f) dziecko nie zostato umieszczone w pieczy zastepczej, ***)
g) w zwi^zku z wychowywaniem tego samego dziecka lub w zwiqzku z opieka^ nad tym samym dzieckiem nie ma

ustalonego prawa do swiadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasitku rodzinnego z tytutu opieki nad dzieckiem
w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, swiadczenia pielegnacyjnego, specjalnego zasitku opiekuhczego lub
zasitku dla opiekuna, o ktorym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wyptacie zasilkow dla opiekunow,

h) nie przystuguje mi za granica^ swiadczenie o podobnym charakterze do swiadczenia rodzicielskiego chyba, ze przepisy
o koordynacji systemow zabezpieczenia spotecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu spotecznym stanowia^
ze przystugujqce za granicq swiadczenie o podobnym charakterze do swiadczenia rodzicielskiego nie wytqcza prawa
do takiego swiadczenia na podstawie ustawy,

i) nie podjetam/nie podjajem*) ani nie kontynuuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, ktora uniemozliwia mi
sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem,

j) nie mam ustalonego prawa do swiadczenia pielegnacyjnego, specjalnego zasitku opiekuriczego, dodatku do zasitku
rodzinnego z tytutu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego lub zasitku dla opiekuna, o
ktorym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wyptacie zasitkow dla opiekunow,

k) matka dziecka urodzita dziecko/nie urodzita dziecka*), ktorego dotyczy wniosek w okresie pobierania zasitku dla
bezrobotnych lub w ciqgu miesiqca po jego zakoriczeniu, lub w okresie przedtuzenia pobierania zasitku dla
bezrobotnych na podstawie art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z pozn. zm.)****),

I) przebywam/nie przebywam*) poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej*****) w panstwie, w ktorym maja^ zastosowanie
przepisy o koordynacji systemow zabezpieczenia spotecznego*****),

m)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.
**) Dotyczy osob, o ktorych mowa w art. 17c ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (opiekuna faktycznego dziecka i rodziny zastepczej).
***) Nie dotyczy osob, o ktorych mowa w art. 17c ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (opiekuna faktycznego dziecka i rodziny zastepczej).
****) Nie dotyczy osob, o ktorych mowa w art. 17c ust. 1 pkt 2- 4 ustawy (opiekuna faktycznego dziecka, rodziny zastepczej, osoby, ktora przysposobita

dziecko).
*****) Nie dotyczy wyjazdu lub pobytu turystycznego, leczniczego lub zwiazanego z podj^ciem przez dziecko ksztatcenia poza granicami

Rzeczypospolitej Polskiej.
*****) Przepisy o koordynacji systemow zabezpieczenia spotecznego majq 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 i lipca 2013 r. Chorwacji.

data i podpis osoby ubiegajacej sie

W przypadku zmian majacych wptyw na prawo do swiadczenia rodzicielskiego, w szczegolnosci zaistnienia
okolicznosci wymienionych powyzej, w tym rowniez w przypadku wyjazdu osoby uprawnionej lub cztonka
rodziny tej osoby poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, osoba ubiegajqca sie jest obowiqzana niezwtocznie
powiadomic o tych zmianach podmiot realizujacy swiadczenia rodzinne.

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

data i podpis osoby ubiegajacej sie

Do wniosku dot^czam nastepujqce dokumenty :

1)

2) ,

3)

4)

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

miejscowosc, data podpis osoby ubiegajacej si§ sktadajacej oswiadczenie



Pouczenie
Swiadczenie rodzicielskie przystuguje:
1) obywatelom polskim,
2) cudzoziemcom:

a) do ktorych stosuje sie przepisy o koordynacji systemow zabezpieczenia spotecznego,
b) jezeli wynika to z wiqz^cych Rzeczpospolitq Polskq umow dwustronnych o zabezpieczeniu spotecznym,
c) przebywaj^cym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt staty, zezwolenia na

pobyt rezydenta dtugoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w zwi^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 uzupeiniaj^cej, jezeli zamieszkuja^ z cztonkami rodzin na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,

d) posiadajgcym karte pobytu z adnotacjq ,,dostep do rynku pracy", z wytqczeniem obywateli pahstw trzecich, ktorzy
uzyskali zezwolenie na prace na terytorium paiistwa cztonkowskiego na okres nieprzekraczajqcy szesciu
miesiecy, obywateli paristw trzecich przyjetych w celu podjecia studiow oraz obywateli paristw trzecich, ktorzy
majq prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy

-jezeli zamieszkuJ3 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 z dnia 28 listopada 2003 r.
o swiadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114, z pozn. zm.) zwanej dalej ,,ustawa.".

Swiadczenie rodzicielskie przystuguje zgodnie z art. 17c ust. 1 ustawy:
1) matce albo ojcu dziecka, z uwzglednieniem art.17c ust. 2 ustawy;
2) opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objecia opiekq dziecka w wieku do ukoriczenia 7. roku zycia, a w

przypadku dziecka, wobec ktorego podjeto decyzje o odroczeniu obowia.zku szkolnego - do ukonczenia 10. roku
zycia;

3) rodzinie zastepczej, z wyjaj:kiem rodziny zastepczej zawodowej, w przypadku objecia opieka^ dziecka w wieku do
ukonczenia 7. roku zycia, a w przypadku dziecka, wobec ktorego podjeto decyzj§ o odroczeniu obowi^zku
szkolnego - do ukonczenia 10. roku zycia;

4) osobie, ktora przysposobiia dziecko, w przypadku objecia opiekq dziecka w wieku do ukonczenia 7. roku zycia,
a w przypadku dziecka, wobec ktorego podjeto decyzje o odroczeniu obowigzku szkolnego - do ukonczenia 10.
roku zycia.

Swiadczenie rodzicielskie przystuguje ojcu dziecka zgodnie z art. 17c ust. 2 ustawy w przypadku:
1) skrocenia okresu pobierania swiadczenia rodzicielskiego na wniosek matki dziecka po wykorzystaniu przez niq tego

swiadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka;
2) smierci matki dziecka;
3) porzucenia dziecka przez matke.

Swiadczenie rodzicielskie przystuguje przez okres:
1) 52 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub

objecia opiekq jednego dziecka;
2) 65 tygodni - w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub objecia

opiekq dwojga dzieci;
3) 67 tygodni - w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub objecia

opieka^ trojga dzieci;
4) 69 tygodni - w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga-dzieci lub

objecia opiekq czworga dzieci;
5) 71 tygodni - w przypadku urodzenia pieciorga i wiecej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia pieciorga

i wiecej dzieci lub objecia opiekq pieciorga i wiecej dzieci
(art. 17c ust. 3 ustawy).

Swiadczenie rodzicielskie przystuguje od dnia:
1) porodu - w przypadku matki lub ojca dziecka;
2) objecia dziecka opiek^, nie dtuzej niz do ukonczenia przez dziecko 7. roku zycia,

a w przypadku dziecka, wobec ktorego podjeto decyzje o odroczeniu obowiqzku szkolnego, nie dtuzej niz do
ukonczenia przez nie 10. roku zycia - w przypadku opiekuna faktycznego dziecka lub rodziny zastepczej;

3) przysposobienia dziecka, nie dtuzej niz do ukonczenia przez dziecko 7. roku zycia, a w przypadku dziecka, wobec
ktorego podjeto decyzje o odroczeniu obowi^zku szkolnego, nie dtuzej niz do ukonczenia przez nie 10. roku zycia -
w przypadku osoby przysposabiaj^cej dziecko (art. 17c ust. 4 ustawy).

W razie urodzenia dziecka przez kobiete pobierajqcq zasitek dla bezrobotnych w okresie, o ktorym mowa
w art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z pozn. zm.), lub w ciqgu miesiqca po jego zakohczeniu, lub w okresie przedtuzenia
zasitku dla bezrobotnych na podstawie art. 73 ust. 3 tej ustawy, Swiadczenie rodzicielskie przystuguje
jednemu z rodzicow w wysokosci roznicy miedzy kwotq swiadczenia rodzicielskiego, a kwota. pobieranego
przez kobiete zasitku dla bezrobotnych pomniejszonego o zaliczke na podatek dochodowy od osob
fizycznych (art. 17c ust. 6 ustawy).



Osobie uprawnionej do swiadczenia rodzicielskiego przystuguje:
1) w tym samym czasie jedno swiadczenie rodzicielskie bez wzgledu na liczbe wychowywanych dzieci;
2) jedno swiadczenie rodzicielskie w zwi^zku z wychowywaniem tego samego dziecka (art. 17c ust. 8 ustawy).

Swiadczenie rodzicielskie nie przystuguje, jezeli:
1) co najmniej jeden z rodzicow dziecka lub opiekun faktyczny dziecka lub rodzina zastepcza, otrzymuj^ zasitek

macierzynski lub uposazenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracyjako okres urlopu macierzyiiskiego, okres
urlopu na warunkach urlopu macierzyriskiego lub okres urlopu rodzicielskiego;

2) dziecko zostato umieszczone w pieczy zastepczej - w przypadku rodzicow dziecka lub osoby, ktora przysposobiia
dziecko;

3) jeden z rodzicow dziecka lub opiekun faktyczny dziecka lub rodzina zastepcza, nie sprawuja^ lub zaprzestali
sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w tym w zwi^zku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy
zarobkowej, ktore uniemozliwiajq sprawowanie tej opieki;

4) w zwiqzku z wychowywaniem tego samego dziecka lub w zwiqzku z opiekq nad tym samym dzieckiem jest juz
ustalone prawo do swiadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasitku rodzinnego, o ktorym mowa w art. 10, swiadczenia
pielegnacyjnego, specjalnego zasiiku opiekuhczego lub zasitku dla opiekuna, o ktorym mowa w ustawie z dnia
4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypiacie zasiikow dla opiekunow;

5) osobie ubiegaj^cej sie o swiadczenie rodzicielskie przysiuguje za granicg swiadczenie o podobnym charakterze do
swiadczenia rodzicielskiego, chyba ze przepisy o koordynacji systemow zabezpieczenia spotecznego lub dwustronne
umowy o zabezpieczeniu spoiecznym stanowi^ inaczej (art. 17c ust. 9 ustawy).

W przypadku zbiegu uprawnien do nastepuj^cych swiadczen:
1) swiadczenia rodzicielskiego lub
2) swiadczenia pielegnacyjnego, lub
3) specjalnego zasitku opiekuriczego, 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 swiadczen wybrane przez osob§ uprawnionq (art. 27 ust. 5 ustawy).

Oswiadczam, ze zapoznatam/zapoznatem si§ z powyzszym pouczeniem.

miejscowosc, data i podpis osoby sktadajacej oswiadczenie


