
Nazwa organu wiasciwego prowadzacego
post^powanie w sprawie swiadczeri rodzinnych:

Adres:

Zal^cznik nr 1

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA
DO SWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

CZ^SCI

1. Dane osoby ubiegaj^cej siq o ustalenie prawa do swiadczenia wychowawczego, zwanej dalej
,,osoba ubiegaiaca sie".

Imie

Numcr PESEL *>

Nazwisko

Stan cywilny Obywatelstwo

Miejscc zamieszkania

Miejscowosc

Ulica

Numer telefonu (nicobowiqzkowo)

Numer domu

Kod pocztowy

Numer mieszkania

Adres pOCZty elektronicznej e-mail (obowiazkowo w przypadku skladania wniosku droga elektroniczn;),
z wyjatkiem wniosku skladanego przy uzyciu cPUAP)

*' W przypadku, gdy nic nadano numeru PESEL, nalezy podac numer i seri^ dokumentu potwierdzajacego tozsamosc

2. Ustalenie prawa do swiadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko.

Swiadczenie wychowawcze przyshiguje na pierwsze dziecko jezeli dochod rodziny w przeliczeniu na osob§ nie przekracza
kwoty 800,00 zl. Jezeli czlonkiem rodziny jest dziecko niepelnosprawne, swiadczenie wychowawcze na piei"wsze dziecko
przysruguje j ezeli dochod rodziny w przeliczeniu na osob$ nie przekracza kwoty 1200,00 zl.

Pierwsze dziecko oznacza jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukonczenia 18. roku zycia;
w przypadku dzieci urodzonych tego samego dnia, miesiijca i roku, be_da_cych najstarszymi dziecmi w rodzinie w wieku
do ukonczenia 18. roku zycia (czyli w przypadku wieloraczkow) pierwsze dziecko oznacza jedno z tych dzieci wskazane przez
osob^ubiegajqcqsi^.

Niepelnosprawne dziecko oznacza dziecko legitymuj^ce si? orzeczeniem o niepelnosprawnosci okreslonym w przepisach
o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osob niepelnosprawnych albo orzeczeniem o umiarkowanym lub
znacznym stopniu niepelnosprawnosci.

d Wnosz^ o ustalenie prawa do swiadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko zamieszkuja_ce ze mna^ oraz pozostaj^ce
na moim utrzymaniu (w przypadku zaznaczenia - wypelnic tabel^ A oraz tabel? B w przypadku ubiegania si? o swiadczenie
wychowawcze rowniez na kolejne dzieci).

D Nie wnosz^ o ustalenie prawa do swiadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko zamieszkuj^ce ze mncj oraz pozostaj^ce na
moim utrzymaniu (w przypadku zaznaczenia- wypelnic label? B).



A. Pierwsze dziecko.

Imi? Nazwisko Plec

D Kobieta

D M^zczyzna

Numer PESEL * Stan cywilny Obywatelstwo Data urodzenia (dd-mm-nrr)

*' W przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL, nalezy podac numer i seri? dokumentu potwierdzaja_cego tozsamosc

Osoba ubiegajaca si^ o swiadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko dolacza do wniosku odpowiednie
/alac/niki (oswiadczenia) dotyczqce osiagni^tych dochodow wypelnione przez czlonkow rodziny.

3. Ustalenie prawa do swiadczenia wychowawczego na kolejne dziecko/dzieci w wieku ponizej 18. roku
zycia, inne niz pierwsze dziecko.

Wnosze^ o ustalenie prawa do swiadczenia wychowawczego na nastepujace dzieci/dziecko zamieszkujace ze mn^ oraz
pozostajace na moim utrzymaniu (swiadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieckoprzysluguje do dnia ukonczeniaprzez

dziecko 18. roku zycia iprzysluguje niezaleznie odosiqgnietego dochodu):

B. Kolejne dziecko/dzieci (ponizsza lista nie obejmujepierwszego dziecka).

1

Numer PESEL *'

2

Imi?

Stan cywilny

Nazwisko

Obywatelstwo

Plec

D Kobieta

D M^zczyzna

Data urodzenia (dd-mm-nrr)

Numer PESEL *'

3

Me

Stan cywilny

Nazwisko

Obywatelstwo

Plec

D Kobieta

D M^zczyzna

Data urodzenia (dd-mm-nrr)

Numer PESEL *' Stan cywilny

Nazwisko

Obywatelstwo

Plec

D Kobieta

D M^zczyzna

Data urodzenia (dd-mm-nrr)



4

Imie

Numer PESEL *'

5

Im,

Stan cywilny

Nazwisko

Obywatelstwo

Plec

D Kobieta

D Mezczyzna

Data urodzenia (dd-mm-rrrr)

Numer PESEL *' Stan cywilny

Nazwisko

Obywatelstwo

Ptec

D Kobieta

D Mezczyzna

Data urodzenia (dd-mm-rrrr)

*' W przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL, nalezy podac numer i serie dokumcntu potwierdzajaccgo tozsamosc

4. Dane czlonkow rodziny
Rodzina oznacza odpowiednio: malzonkow, rodzicow dzieci, opiekuna faktycznego dziecka (opiekun faktyczny dziecka to
osoba faktycznie opiekujqcq si$ dzieckiem, jezeli wystqpila z wnioskiem do sqdn opiekunczego o przysposobienie dziecka) oraz
zamieszkujace wspolnie z tymi osobami, pozostajace na ich utrzymaniu dzieci w wieku do ukonczenia 25. roku zycia,
a takze dzieci, ktore ukonczyly 25. rok zycia, legitymujace sie^ orzeczeniem o znacznym stopniu niepelnosprawnosci, jezeli
w zwiazku z ta niepelnosprawnoscia przysluguje swiadczenie pielf gnacyjne lub specjalny zasilek opiekunczy albo zasilek
dla opiekuna, o ktorym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wyplacie zasilkow dla opiekunow
(Dz. U. z 2016 r. poz. 162). Do czlonkow rodziny nie zalicza si£ dziecka pozostajacego pod opieka opiekuna prawnego,
dziecka pozostajacego w zwiazku malzenskim, a takze pelnoletniego dziecka posiadajacego wlasne dziecko.

W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sadu, jest pod opieka naprzemienna obydwojga rodzicow
rozwiedzionych, zyjacych w separacji lub zyjacych w rozlaczeniu, dziecko zalicza sie jednoczesnie do czlonkow rodzin
obydwojga rodzicow.

Osoba samotniewychowujaca dziecko (oznacza to paring, kawalera, wdowe, wdowca, osobepozostajqcqw separacji orzeczonej
prawomocnym wymkiem sqdu, osobe rozwiedzionq, chyba ze wychowuje wspolnie co najmniej jedno dziecko zjego rodzicem)
nie wpisuje do sktadu rodziny drugiego z rodzicow dziecka.

W sklad mojej rodziny zgodnie z ww. definicja wchodza (zgodnie z ww. deftnicjq nalezy wpisac wszystkich czlonkow rodziny
osoby ubiegajqcejsie o swiadczenie wychowawcze, w tym dzieci wskazane w tabeliA IB):

1
imi? i nazwisko

2
imi^ i nazwisko

3
imi^ i nazwisko

4
imi? i nazwisko

5

imig i nazwisko

6

imi? i nazwisko

7

stopien pokrewieristwa PESEL*1 urzad skarbowy**1

stopieii pokrewieiistwa PESEL*1 urzqd skarbowy**1

stopien pokrewieiistwa PESEL*' urza_d skarbowy**1

stopien pokrewienstwa PESEL*' urzad skarbowy**'

stopien pokrewieristwa PESEL*' urz^d skarbowy**'

*

stopien pokrewieristwa PESEL*' urzgd skarbowy**1

imi? i nazwisko stopien pokrewierislwa PESEL* urz^d skarbowy**'

*' W przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL, nalezy podac nurner i scri? dokumentu potwicrdzajqccgo tozsamosc.
**' Wypelnic tylko w przypadku ubiegania si? o swiadczenie \vychowawcze na pierwsze dziecko.



5. Oswiadczam, ze orzeczeniem o niepelnosprawnosci lub orzeczeniem o umiarkowanym hib
znacznym stopniu niepelnosprawnosci legitymuje sif nast^pujqce dziecko wchodzqce w sklad rodziny
(wypelnic tylko w przypadku ubiegania sie o swiadczenie wychowawcze napierwsze dziecko jesli czlonkiem rodziny jest dziecko
legitymujqcesie ww. orzeczeniem):

1
imi$ i nazwisko dziecka

2
imi? i nazwisko dziccka

6. Organ, do ktorego s^ oplacane skladki na ubezpieczenie zdrowotne, o ktorych mowa w art. 3 pkt 11
it. a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o swiadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114, z pozn.
zm.) (wypelnic tylko w przypadku ubiegania sie o swiadczenie wychowawcze napierwsze dziecko):

D Zaklad Ubezpieczen Spolecznych

D Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego

D Wojskowe Biuro Emerytalne

D Zaklad Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewn^trznych

D Biuro Emerytalne Shizby Wi^ziennej

D Jednostka organizacyjna wymiaru sprawiedliwosci
(nazwa i adres wlasciwej jednostki)

(nazwa i adrcs wlasciwej jedtiostki c.d.)

D inne

7. Inne dane (wypelnic tylko w przypadku ubiegania si$ o swiadczenie wychowawcze napierwsze dziecko):

7.1. Lqczna kwota alimentow swiadczonych na rzecz innych osob spoza rodziny wyniosla

wroku *' zl gr.

7.2. W roku kalendarzowym*' poprzedzaj^cym okres, na ktory jest ustalane prawo do swiadczenia wychowawczego, czlonkowie
rodziny osi^gn^li dochody:

D niepodlegajtjce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osob fizycznych na zasadach okreslonych w art. 27, art. 30b,
a it. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osob fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361,
z pozn. zm.) — wskazane w pouczeniu do Zal^cznika nr 2 (w przypadku zaznaczenia dodatkowo nalezy dolqczyc wypelnione
oswiadczenie czlonka/czlonkow rodziny stanowiqce Zalqczniknr 2 do wniosku),

D z dziatalnosci podlegaj^cej opodatkowaniu na podstawie przepisow o zryczaltowanym podatku dochodowym od
niektorych przychodow osiqganych przez osoby fizyczne (ryczalt ewidencjonowany lub karta podatkowa), pomniejszony
o nalezny ziyczaltowany podatek dochodowy i skladki na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne (w przypadku zaznaczenia
dodatkowo nalezy dolqczyc wypelnione oswiadczenie czlonka/czlonkow rodziny stanowiqce Zalqcznik nr 3 do wniosku),

D uzyskane z gospodarstwa rolnego, (w przypadku zaznaczenia dodatkowo nalezy dolqczyc oswiadczenie czlonka/czlonkow
rodziny stanowiqce wypelnione Zalqcznik nr 3 lub Zalqczniknr 4 do wniosku).

*' Wpisac rok kalendarzowy, z ktorego dochod stanowi podstawi; ustalenia dochodu rodziny (w przypadku ubiegania sie o swiadczenie wychowawcze na okres trwajqcy
od 1 kwiernia2016r. do 30 wrzesnia 2017 r., nalezy wpisac rok 2014).

Ponadto dochodem rodziny osoby ubiegajqcej si§ o swiadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko s$ przychody
podiegajace opodatkowaniu na zasadach okreslonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, a rt. 30e i a rt. 30f ustawy z dnia 26 lipca
1991 r. o podatku dochodowym od osob fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, nalezny 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. Informacja na temat sytuacji zwi^zanych z uzyskaniem lub utratjj dochodu (wypelnic tylko wprzypadku
ubiegania si$ o swiadczenie wychowawcze napiei-wsze dziecko):

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

D riastapila utrata przez czlonka rodziny dochodu**',

D nie nastapila utrata przez cztonka rodziny dochodu.

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

D nastijpilo uzyskanie przez czlonka rodziny dochodu***',

D nie nastapilo uzyskanie przez czlonka rodziny dochodu.

**' Utrata dochodu, zgodnie z art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy panstwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz.

195), 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 k o m p e n s a c y j n e g o ,

a takze emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socj alnej,

- wyrejestrowaniem pozarolniczej dzialalnosci gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. Id

ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzialalnosci gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 5 84, z pozn. zm.),

- utrata_ zasilku chorobowego, swiadczenia rehabilitacyjnego lub zasilku macierzynskiego, przyslugujacych po utracie

zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

- utrata^ zasadzonych swiadczen alimentacyjnych w zwiazku ze smierciq osoby zobowiazanej do tych swiadczenlub utrata^

swiadczen pieni^znych wyplacanych w przypadku bezskutecznosci egzekucji alimentow w zwiazku ze smierci^ osoby
zobowiazanej do swiadczen alimentacyjnych,

- utrata^ swiadczenia rodzicielskiego,

- utrata^ zasilku macierzynskiego, o ktorym mowa w przepisach o ubezpieczeniu spolecznym rolnikow,

- utrat^ stypendium doktoranckiego okreslonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyzszym

(Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z pozn. zm.).

***' Uzyskanie dochodu, zgodnie z art. 2 pkt 20 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy panstwa w wychowywaniu, 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,

- rozpocz^ciem pozarolniczej dzialalnosci gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia

w rozumieniu art. 14a ust. 1 d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzialalnosci gospodarczej,

- uzyskaniem zasilku chorobowego, swiadczenia rehabilitacyjnego lub zasilku macierzynskiego, przyslugujacych po utracie

zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

- uzyskaniem swiadczenia rodzicielskiego,

- uzyskaniem zasilku macierzynskiego, o ktorym mowa w przepisach o ubezpieczeniu spolecznym rolnikow,

- uzyskaniem stypendium doktoranckiego okreslonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie

wyzszym.



CZ^SC II

Oswiadczenie dotycz^ce ustalenia prawa do swiadczenia wychowawczego na dziecko
Oswiadczam, ze:

- powyzsze dane s^ prawdziwe,
- zapoznalam/zapoznalem si§ z warunkami uprawniaja_cymi do swiadczenia wychowawczego,
- na dziecko/dzieci, na ktore ubiegam sie o swiadczenie wychowawcze, nie jest pobierane w tej lub innej instytucji swiadczenie

wychowawcze,
- pehioletnie dziecko/dzieci, na ktore ubiegam si§ o swiadczenie wychowawcze, nie jest/nie s^ uprawnione do swiadczenia

wychowawczego na wlasne dziecko,
- dziecko/dzieci, na ktore ubiegam sie o swiadczenie wychowawcze nie pozostaje/nie pozostaja^ w zwiazku malzehskim ani nie

zostalo/nie zostaly umieszczone w pieczy zastepczej, instytucji zapewniajqcej calodobowe utrzymanie, tj. domu pomocy
spolecznej, miodziezowym osrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakladzie poprawczym, areszcie sledczym,
zakladzie karnym, a takze szkole wojskowej lub innej szkole, jezeli instytucje te zapewniajq nieodplatne pelne utrzymanie,

- czlonkowi rodziny nie przyshiguje na dziecko swiadczenie wychowawcze lub swiadczenie o charakterze podobnym
do swiadczenia wychowawczego za granic^ lub przepisy o koordynacji systemow zabezpieczenia spolecznego lub
dwustronne umowy miedzynarodowe o zabezpieczeniu spolecznym stanowi^, ze przystuguj^ce za granicq swiadczenie nie
wylacza prawa do takiego swiadczenia na podstawie ustawy,

D nie przebywam poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej*) w paristwie, w ktorym maja^ zastosowanie przepisy o koordynacji
systemow zabezpieczenia spolecznego**),

D przebywam poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej*) w paristwie, w ktorym maja^ zastosowanie przepisy o koordynacji
systemow zabezpieczenia spolecznego**),

D czlonek mojej rodziny, w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy paristwa w wychowywaniu dzieci,
nie przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej*) w paristwie, w ktorym majq zastosowanie przepisy o koordynacji
systemow zabezpieczenia spolecznego**).

D czlonek mojej rodziny, w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy paristwa w wychowywaniu dzieci,
przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej*) w panstwie, w ktorym maja^ zastosowanie przepisy o koordynacji
systemow zabezpieczenia spolecznego**).

*) Nie dotyczy wyjazdu lub pobytu turystycznego, leczniczego lub zwiazanego z podjcciem przez dziecko ksztaJcenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
**) Przepisy o koordynacji systemow zabezpieczenia spotecznego majq zastosowanie na tercnie: Austrii, Belgii, Chorwacji, Danii, Finlandii, Francji, Grccji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii,
Luksemburga, Niemiec, Portugalii, Szwccji, Wtoch, Wielkiej Brytanii, Cypru, Czech, Estonii, Lirwy, Lotwy, Malty, Polski, Stowacji, Stowenii, Wegier.Butgarii, Rumunii, Norvvegii,
Islandii, Liechtensteinu, Szwajcarii.

W przypadku zmian maj^cych wplyw na prawo do swiadczenia wychowawczego, w szczegolnosci
zaistnienia okolicznosci wymienionych w oswiadczeniu, uzyskania dochodu lub wystapienia innych
okolicznosci maj^cych wplyw na prawo do swiadczenia wychowawczego, w tym zwiazanych
z koniecznosciai ponownego ustalenia prawa do tego swiadczenia na podstawie art. 7 ust. 1-4 ustawy
z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy panstwa w wychowywaniu dzieci, osoba ubiegajqca si£ jest
obowiazana niezwlocznie powiadomic o tych zmianach podmiot realizujqcy swiadczenie wycho-
wawcze.

Niepoinformowanie organu wlasciwego prowadz^cego post^powanie w sprawie swiadczenia
wychowawczego o zmianach, o ktorych mowa powyzej, moze skutkowac powstaniem nienaleznie
pobranego swiadczenia wychowawczego, a w konsekwencji - koniecznosci^ jego zwrotu wraz
z odsetkami ustawowymi za opoznienie.

Obowiqzek informowania o zmianach w sytuacji dochodowej rodziny, w szczegolnosci uzyskania dochodu,
dotyczy wylqcznie osob ubiegajqcych si^/otrzymujqcych swiadczenie wychowawcze napierwsze dziecko.



Prosz^ o wplatf swiadczenia wychowawczego na nastfpujacy nr rachunku bankowego

Wbanku
nazwa banku

Do wniosku dolaczam nast^pujace dokumenty (oswiadczenia sq takze dokumentami):

1

4

Pouczenie

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy paristwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195) swiadczenie
wychowawcze przystuguje: matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka (opiekun faktyczny dziecka to osoba faktycznie
opiekujax:^ sie dzieckiem, jezeli wystapita z wnioskiem do sadu opiekuriczego o przysposobienie dziecka) albo opiekunowi
prawnemu dziecka.

Swiadczenie wychowawcze przystuguje:
1) obywatelom polskim,
2)cudzoziemcom:

a) do ktorych stosuje si? przepisy o koordynacji systemow zabezpieczenia spolecznego,
b) jezeli wynika to z wia^cych Rzeczpospolit^ Polska^ dwustronnych umow miedzynarodowych o zabezpieczeniu

spotecznym,
c) przebywaj^cym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego

w zwi^zku z okolicznosciami, o ktorych mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
(Dz. U. poz. 1650, z pozn. zm.), jezeli zamieszkuja_ z czlonkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

d) posiadaj^cym kart? pobytu z adnotacj^ ,,dost?p do rynku pracy", jezeli zamieszkuja^ z czlonkami rodzin na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, z wyl^czeniem obywateli paristw trzecich, ktorzy uzyskali zezwolenie na prac? na terytorium
panstwa cztonkowskiego na okres nieprzekraczaj^cy szesciu miesi?cy, obywateli panstw trzecich przyjetych w celu
podjecia studiow oraz obywateli panstw trzecich, ktorzy maja^ prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy.
Swiadczenie wychowawcze przyshiguje do dnia ukonczenia przez dziecko 18. roku zycia (art. 4 ust. 3 ustawy z dnia
11 lutego 2016 r. o pomocy paristwa w wychowywaniu dzieci).

Prawo do swiadczenia wychowawczego przyshaguje osobom, o ktorych mowa w pkt 1 i 2, jezeli zamieszkuj^ na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w ktorym maja^ otrzymywac swiadczenie wychowawcze, chyba ze przepisy o koordynacji
systemow zabezpieczenia spolecznego lub dwustronne umowy miedzynarodowe o zabezpieczeniu spolecznym stanowi^ inaczej.

Swiadczenie wychowawcze nie przyshiguje, jezeli:
1) dziecko pozostaje w zwi^zku matzenskim (art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy panstwa w wychowywaniu

dzieci);
2) dziecko zostalo umieszczone w instytucji zapewniajacej calodobowe utrzymanie, tj. domu pomocy spolecznej, schronisku

dla nieletnich, mlodziezowym osrodku wychowawczym, zaktadzie poprawczym, areszcie sledczym, zakladzie karnym,
a takze szkole wojskowej lub innej szkole, jezeli instytucje te zapewniaj^ nieodplatnie pelne utrzymanie, albo w pieczy
zastepczej (art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy panstwa w wychowywaniu dzieci);

3) pelnolemie dziecko maustalone prawo do swiadczenia wychowawczego na wlasne dziecko (art. 8 pkt 3 ustawy).
Swiadczenie wychowawcze nie przyshiguje czlonkowi rodziny, jezeli na dziecko przyshaguje swiadczenie wychowawcze
lub swiadczenie o charakterze podobnym do swiadczenia wychowawczego za granic^, chyba ze przepisy o koordynacji
systemow zabezpieczenia spotecznego lub dwustronne umowy mi^dzynarodowe o zabezpieczeniu spolecznym stanowi^
inaczej (art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy paristwa w wychowywaniu dzieci).

Oswiadczam, ze zapoznalam/zapoznalem si? z powyzszym pouczeniem.
Oswiadczam, ze jestem swiadomy/swiadoma odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego oswiadczenia.

miejscowosc, data podpis osoby ubicgajqcej si?


