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WNI*SEK O UST'AI,ENIE PRAWA BSJEBNOR,AZOWEJ
ZAPOMGGI z TYTUŁT] UR$BZENI.Ą DZIECKA

|. czĘŚĆ I
1' Dane osoby [biegającei się o ustlteBie praw& dojedBo.azowej zapoElogi z fJ'fulu llrodzenia 3ię dzieck*.

Imję iNazwisko

stan cywilny Obywatelstwo

Miejsce zamiesż<aoia
mĘscowość

telefo!

+ w prą,łpedkx g!ż! łie hądą,,o nałh?ru PE1E|' n6leb podcć hurneł dokuńentu potvieńzcjącega toź,!t,ł,ść

2. lveoszę o Bstalenle prawg dojedao'azorłej zapoaogi f r'v&!IE um&€ni3 się dli €łka Ita następujące d"ieći:

w prłpadku gć:! tie }'cdq'.o .|u,heru PESEL Ede? podać !,u'p| il,i1ego dak!' e'J!u pot,iedzającega toi'gt't.ość

3. DaE€ człoDków rłdriny (w tyEt lizieck* do ':koń.zeĘia 25 iAt. ł tEkż€ dzi€€&a. któr€ ai.ończ}'ło 25. rok ży.!6,
legityĘujęcegć się olzeczeaielE o zła.znym stgpt!; niepełB.'sprawności' jeż€li w E}Yiąlku f tę njepełtrospl3lYEoś€i:l
'oduinie p.4s|:!snje ś'3iad€zenle P;elęgn"eyjtte ltlb specj.}ny 'asiłek opieŁuńc.'.
Do c!łonków rodriny Ęie z*|irza się dz!€cl.* pouostAjĘłego pod or.,ieką apie!{!!ne pPs}luego) dziecka Psursrającego
}Y zl./;ąz.{u nełżeńskim' 3 tsł.fe 'ełnoietłiego dEiefka Fosi.da;{ćego BłasE3 dzieĆko.



w skład rcdfiny wchodfą j

1 .

J .

4. l r,e dąfte

4' 1 Łącfna L:wota alimentów świadczolych n2 Żecf innych osób wynios}a w loku

4 2 W roku kalendarzovyB poFz€dzająejvnr c].Jes zasiłkou}' ]ub po B,m.ak[ !asl..]riła / de nastą]jla't] !!r.al' no.hni]r++i]

.l.3 w |oku kalenda{o\łym poprzedzająoym otJes zasiłko\łl i'.]b po |yln roku nasiapilo / nie nastąpiło**) u'lskanie dochodu***).

+) !łpisać rck' z którego dochód stanowi po&tąwę ustai.aia dochodu |odfiny.
+*) Niepoi.zeb'e skreślić-
**ł) Utraia docbodu zgod]ie f art.3 pk 23 usta\ry f dnia 28 ]isropada 2003 r o śYigdczeniaclr rodzin'ych @z'U. z 200ó r' Nr 139,
poz' 992' z paźn'. 4|l.)',:rianej dalej ,'ustalrą', ozr'acfa utatę dochcd} spovodowaną
- uuylka'iem pra\ła do urlopu wychowa\\€zego'
. un,aą pruwa do zasiłku ] b sry?endiu:! d]a bezrobornych.
. u1raĘ zat.udnienia lub innej pracy farobkoq'€j, z wyłaczenim pracy l\Ykon}Ąła!€j na podsiawie ur'o!ły o dfiełc'
. ul.alą faŚiłku ptedemerytalnego ]ub ś!łiadczenia przed€m€ryla'lnego' ']5ucz.Ycie1skiego śavjadczenja kompens2cyjnego,
a także eneryaury lub reni}' Ienq rodfilrnej ]ub Ienry socjalnej, z 9l'-j4tkierr rent przyelar]ych ro]njtom \r z\ł'i€ku z pr'ekazatt;en
hb {izie.żawą gospodmstwa'olnego,
. v{yr€jestrowani€m pcza.oln;czej działalqoścj gospodarczej,
- utrata Żasiłku chorobow.go, ś!.dadcfenia rćhabililacyjnego lub Zżliłł.u macieŹ}'ńskiego, pr4,sługujących po u1iacie zatludni€ni5
lub jnnej pracy rarobkowej,
- u.raą fasądzonyci! świadczeń alimeniacyjnycii w frł''iązku ze śmiercią osoby zoboq iązanej do rych śrłiadcz€ń'
****) Ur.r*sknie dochodu rgoduie rart.3 pkt 24 ustałry ornacra 'rzyskanie dochod spoiyodowane
. ,]}ońcl.n elr ur lopu $),cho$aqcZeso.
. lzyskanien Prawa do z3siłl.u hb stypendium dIa bez.obo|ny.h,
^ u.yskaniein zatnidnjenia lub innej pracy zarobkov]€j. Z vyłączeni€m pracy .'łrykon]'wanej na podstawie urno$Y o dfie]o'
. uzyskaniern zasiłku pEed€'}eryialnego 1ub świadczer1ia przedemery.|ah.go' naucry.ielski.go świadczenia Łompensacy.jrregoJ
a także emeryfury lub rent}', renł rod?innej ]ub.€nI}" socjalnej, f llYjątkleln renr pŹymanych rolni}om .. zwi@ku Z Pżekazaniein
itrb &ieiżawa.&ospo{lalstwa ro]!ego'
..o,'pt]częciem pozaro]niczej duiałalności sospoda.lzej,
" E'skan;e]! zasiłku cholobo €go' świadczenia rahEbi]itacyjn€go lub uasliku acierzyi]skiego' prfłsług[jąeyĆ;] pÓ .rttcie
zaIr.ddnj€rlia lub innej pracy za!ob].'ovej.

I d!L ] Po3's o!ob} ń .e]:.€] Śś ,



CzĘśC I I

l). oświgdcze$ie dot'czace Esla'enia p€wa.lo jednoraforvej zapomogiE t}tulu urodzenia Śię dfiecka

oś'ł iadclalr, Że:
. powyższe dan€ są prawdziq'e,
- zApoznał?3rJęm się z y'|a.Jnkami uprawniającynjj do jedrcrazowej zapomogi z B.tufu urodzenia dziecka
. cz}onkorłi rodfiny n;e p.fysfuguje na dziecko świadczeni€ z Btufu urodzenia dzię.ka za gŻr.icą

w prz.Jpadk|! zmiaB 'Daiący€h łTĘ'rv na prawo do jednorazoY/ej zapomoei z ł'fulll urodzenił się dziecłĄ
E' szczegó|ności zaiśt]ąienia oholieznośei w],Dienionych porł}źłj lłb uzys|€ni.' doc}odu' osoba ubi€gająca
się jeet zobowĘzan9 niezwloeznie p8viadolnić o tych zr anlch Fdmio! realizujący śrviAdczenia rodzinne.

iNiep6infornowlnie oĘanu wliściwego prowailzącego pusĘpoy'nie w sprsvie świ.dcz€ń rod"in*ycb o a}':'nach!
o których 'nowa poĘYżej' moźe skutkowBć powstaniem nieEależnie poblanych śviadczeń mdzinnych
a w konsekN€ncji. konietaością ich zwrotu.

( dae i podpis coby nbiegajalej śę )

Do wnioska doą.ran następ'ujące dok ńentr:

t)

2)

3)

5)

oświadcz.,h, że jesteł, świadom1/świadonn a@owieózial,lości kar,'ej z6 złoże,.ie fąłsąvwego oś'łi!,d.ae,,ii;

(lodpis osoby ubie8Eją.9j się składająej Óświadcz€nie)



Pouczerie

JednoEzowa zapomoga f t}'tułu u.odfenia dziecka Prą'sfu8ujo:
t ) obr-watelolx polskill
2) cudzoziemcon

a) do L1órych stosuje się przepisy o koordynacji systeńów zabezpieczenia spol€carcgo,
b) jeŻeli łynika to z vriązQcych RueczypospolhąPolską Lmól'{ d\łt'siromych o zabezpiecz€niu społęczł,n,
c) przebywają.yrT' na t€ryroium Rzecfypospolitej Po]skiej na podstawie zez1'|'o]enja na osiedlerie się'

zezwo1e1lia na pob>,t ft4denta diugoterminowego wspólnot Europejskich, zezwoienia na zainieszkanie
na czas omaczon:{ ldfi€]onego w związku z okolirzĘośeją o któ|ej inowa w ań. 5j ust' 1 pkt 13 usta\Y
z dnia ] 3 czenvca 2003 r' o cudzo.iemcach (Df. U ' 22011|.N| 264'poz.15,13 afuz z2a12 | poz' 589 i,1ó9),
lub w Z\Yiązku z uzyskaliem w Rzecrypospolitej Polskiej statusu uchodz.y iub oghrcny uzupełniaj4cej'
jeź'e1| zamieszkqąz czlonłami rodzir! na ter}torium Rzeczypospo]jtej Polskiej

. jeżeli zamiesfkujQ na ter'torium RfecfypospolĘ Poiskiej przef okes zasiłkow} w ł1órym otrrymują
świldczenia lo&illlle, cbyba Źe pŹepisy o kooldynacji systemów Zabezpieczeiia społecznego 1ub dwustronne
umowy międz/rarodowe o Zabezpiecfeniu społ€czn},m stanorłia. i.aczej (a,1. i ust.2 i 3 usrawy)'

jedno.azowa zapomoga prrysfuguje matce lub ojcu dfiec}q oPiek.uno$'i pla\łnemu albo opieklmowi fakrycznemu dziecka,
jeżeii dochód rcdziny 1v pifeliczeBiu na osobę llre przek.|e.za l.rvory kr}teriurn doehodow€gÓ okJeślonego w ustawie..'/niosek 

o \ł}płatęjednoruuo\ł€j zapomogi składe się w l€mlinje 12 miesiecy od dnia nałodzin dziecka.
a w prz-vpadku gdy wdosek doryczy dziecka objętego opieka lrawną opieką fakryomą a]bo dziecka prz'lsposobionego -
'., tenninie 12 miesięcy od d'ia obi ęcja dziecka opiei{ą albo pifysposobieni€ rue pózniej niż do ukońc z,nja przez dzjeako
i 8. roku łcia' wniosek złoŹony po terminie org3ń wiaściwy pozostawia bEz rozpaLrzelrja.
jednoĘzowa zaponoga nie pr4 ShJguje, jeŹEii człoi'(olvi lodzi.'y plzygługuję za grani€a. ślr'iadczenię z 1}tdtu u]odu enja
dzi€cl2,cbyba Źe p.Zepisy o 

-koordynacj! 
sys.enów :abezpieczenja spoiecfrlego ]ub dR, sŁonl1e umowf a zabęzp1ę.zet|i\!

śpoł'.Ząym staf,lowią inacz.j.

zapono5a pżysfuguj?. j.że]j kobieta pozostaY7aia pod opi€ką m€d."-czną nie póznjej niż od ] 0 rygodnia ciązy do porodu
(w)Tnogu tegc nie stosuje się do osób będących pla-'rnyli 1ub iaĘca1'rni opiekunami dzie.ka, a tajże do osób'
1.róle plrysposobiĘr' dziecko)'
Pouostat'anie pod opieką medyczlą pof'l'i€|dza s:ę zaświadcz€lrr€m iekarskilil lub zaświadczęniem wystawion}'nl
pż.z położną. Przepisy \,vydane na podstawie e$. 9 ust' 8 ustąwy stosuje się odpowiednjo.

ośrł;iadczartr, źe aapczBa[cs/zapoz*aiaĘ 5ię r pąF?Tźszym porrczenie!ą"

(ni.jscÓRÓść, data i podpn .soby sFłódająej ośviadźen9

Zakłaó Poiigjaf1.zIy 1.ł+ l$.łóa?;ą te!./fdx f3-654-62.29


