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Część I
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*) W prz'vpadku gdy nie nadano numeru PESE.I, naieży pcidac nunler dokumerrtu potwierdzającego tożsamość.

Częśc il
l) ()świadczenie służące ustaleniil prewa do świadczenia pie!ęgnźlcyjnsg$
f,)śrviadczam. żę:
a) pelwl'ższe dane sq irrłwdziv.,e.'r:) zapoznałam//ei1l s|ę z warunkanri uprarvnia.iqcvtłiricr śiliaticz*nia pieięg'nac1 inegr,.
c) nte rnam ttstaionego prilwa do en.lervtur'*. {'eni'V.: re*t}'rodl.'lrinc.j z ti1*łi; sllii"u.ril ;nałzonka pr;irznanej

rł' prlrypadku ztiiegu prdwa dr.l rent1,, rodzirine"; i lnnegł; śiviadczenia enlerytalni.ł - rct|tow.ego' I.e{tiY soc'lalne'i.
ł,asiłku stałego" naucr;'cieIskiego śv-'iadczenia konipensa.c},ineg*. zasiłkłr przfo.tlnęl:l.taIn*qc Iuh ś..ą.iadczenia
przedemeryialnegc.

rl,i nie mam łlstaionegc pra\\,a do śrviadczenla pieięgnaf};inęg. i :;;:tlcjalnego zasiłkl. .lpie}łune ':etłł'
:') u\ilt? .,i r, nraqaja*a oJr,r'ki.
- nie poztlstaje w związkil małzeńskinr,luti rvspółmałŹ..lnek lc*it-rlmąie się orzeczerńeln o Zn:lcz'lYin sttlpniu
ll iepełilosprawncśc i.
- nte fcstata umieszczr:na w rodzinie zastępcze-i, z wy3ątkiem ro<iziirv easfępczęJ sptrkrervnionej.
rodzinnym dclr:u dziecka albo v.. zlvi4zku z konieezilcisciq ks:',tałeenia. relvalidac.ii iuh rehabilitacji w placórvce
zapelvniającej całociobową <lpiekę, w rym rł.speejalnvm clśrodku szkolno'w1.chowarvceynl.
z ix'l'jątkiem podmiotu rłvkonuja3:egcl clziałainość leczniczą itrb nlę korą..sta v' nie.j z całcdu.bowej opieki
przez więcej niż 5 dni w rygodniu,
f,t na osobę rty-maga.jącq opieki inna osclba nie ma ustalonego prawa do wcześniejszej emerytriry.



g) członek rodziny osoby sprawującej opiekę nie ma ustalonego prawa ctcr dodatku do zasiłku roclzinnego.
o którym mowa w art. l0 ustawy' zdnia28listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. Li' z2006 r. Nr l39
poz.992, zpoźn. zm"). zwanej dalej ''ustawą'', specjalnego zasiłku opiekuńczego i świadczenia pielęgnacy'jnego.

h) na osobę wymagającą opieki nie jest usta|one prawo do dodatku do zasiłku rodzinnc'go" o którym mowa w art. 10
ustawy, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego i prawo śrviadczenia pielęgnacyjnego.

i) rra osobę wymagającą opieki inna osoba ne jest uprawniona za granicą do świadczenia na poĘcie wydatków związanych
z opieką lub przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu
spotecznYm stanowią ze prrysługuj ące Za granicą świadczenie na pokrycie wy-datków zrviązanvcli z opieką nie wyłącza
prawa do takiego świadczeltia na podstawie ustaw1

j) nie jestern zatrudnionylzatrudniona ani nie wykonuję irurej pracy zarobkowej (przezzatrudnienie lub wyk6pyyy3nię
innej pracy zarobkowej rozumię się: wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracv, Stosunku słuŹbowego, urnowY
o pracę nakładcząoraz w1'korrywanie prac'v iub świadczenie usług na pcldstawie umow\ agenc1.;nej. '!lm...,w-v zlecenia,
umowy o dzieło albo w okresie członkostwa rv rr:lii iczej spółdzieiniprodukcy.inej' spółdzielni kółek roiniczr,ch lub
spółdzielni usług rolniczych. a takze prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarcze;).

,  , ln,u foap. urottr  u i- teeo.,a. .-  . ' :

2) oświadczenie doĘczące ustalenia pr*wa do świadczenia pielęgnacyjnego dla osob}',
rra której zgo-dnie z przepisarni ustawy z dnia 25lutego |964 r. - Kodeks rodzinny,i
opiekuńczry (Dz. U. z'20|f r. poz. 788 i 1529) ciąży obowiązek alimentacyjny, innej niz
osoba spokrewniona w pierwszvrn stopniu' opiekun fakĘvczny dziecka lub tlsoba
będąca rodziną i:astępczą spłlirrewnioną' }s'rozunrienin ustawy z dnia 9 czerwca 20li r.
o wspieraniu rotlziny i systemie piecz;" zastępczej (De. U. Nr l49, poz. B87 i Nr 288,
poz. 1690 orazz2012 r. poz.579 i l5lq).

.Jś*'iadczam, że:

. rodzice osoby rtymagające.i opiekinie zyią. zastalt c(.'2.l]*'lĄ'tgniprarł rc;cizicielskich. są rnałoietni lutl
|egitymują się orzeczen iem c znar:znvli stoprl itl ri iepehlcsprgt ntśc i.

. nic ma innych osób spokrewnionvch lv pierrls:rr ll i sl!.}iirli l l z cscb4 u',.nlalającą opiei<i. są
mał.;letnie iub legitymują się orz-eczsllitm '' zr,a|!:'i\- n' l;ripniu niepełnospra\\'no:,ci OraZ:
rrię lna opiekuna fakt'vcznego dziecka 1'i\'l1i.iE.,i;{i:,.]gt.: i:;:!ęfui ani osi.'Ł:-l'łlędacei rocizina f,a(tęPcza'

snokręrvnionądla dziecka wymagającego,'ln.cr.; i', !-.';'.ir' i ienili l lSta.}t}, z dnia 9 czerlt'c(i ]i:ii l o
wspieraniu rodziny isystenlie pieczr zastępc;:e i. j':tr io3iĘ.'mu.i.łCa 5|ę orzeczii||em o Znaczn}'In
stopni u niepełnosprawności.

t dłta' pllJprs osoh\ ubIt.taJąccj j|ę)

r1. 1.i:x.nadk'* i',ntian mających wpĘw na praw'J de świ*dcz,eń pltlęguacyjnych, łr szczególnośei zaistnienia
:'tklli ił"pilcl${i ł+.l'.1.xiig*;''ych porłyże.j, osoba ubiegająea się iłst zohorviązana niezwł<rezrrie poxiariłrnić
c i'v';Łn elll iał*tłi podmiot rea|izujący świadczenia rodzinne.

lldiepoinfornląrrl,*nie organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprarvie świadczeń rodzinnych o zmianach,
r; któryeh molys powyżej' może skutkować powstaniem niena|eżnie pobranych świadczeń rodzinnych,
x łr konsekwencji - koniecznością ich zwrotu.



Do wnioslru dołączam następujące dokumenty:

l )

3\

4)

Oświacjczam, że jes|em świadomy / świadoma odpołviedziałnaści klłrnei za złozenie.fałszjna,ę96
oświaclczenia,

( miejscowość. data) ( podpi s os ob;' u Lliegaj ącej si ę skł adaj ąre-1 oświ adczenie )

Pouczcnie

Swiadczenie pielęgnacyjne Z rytuŁl rez1,.gnacji z zatrudnienia lub innej prac.v zarobkowej przysługuje:
l ' .  - " ^ r ^ ,  l , , L  ^ . i ^ , ,
l  ,  I l ! ą t ! L  I u V  ( ' | \ l l .

i I opiekunoroi fukty"rn"mu dziecka.
-1 i osobię będącej rodziną ,zasilępcząspokre.wnioną ir,' rozumiettiu ustar,r'r' z dnia 9 czerwca 20i i r.

i-: wsparciu rodzinY i systemie pieci1- zanlępcze!.
ł; irlnynr osof:om' na ktcrych zgodnre z przepisami Llstarł'r' z dnia ]': l i i iego l9ó4 r. - Kodeks ri lclzinnv

l '.;pii:kuńcz}' ciąry'obowiązek aiirnentac-vjny. Z \Ą,,)' ią'.Łiern osob o :Zjiacznym stopniu niepełrlosprawności"
. lcicl i lr ie podejmrtją lub rerygnu.;ą z złtrudnienia luŁl inne.; pracv zaro'nkowej w ceiu sprawow.ania opieki rrad
osr;bą iegi|ymującą się orzeczenietn o znacznyrn stopniu niepełnosprawności albcl orzeczenierir c
tlieoehlosprawności łącznie ze wskazaniami stałej iub dhlgotrv'.ałej opieki lub pr.in16g;y innei osobv w związku
7'ę Zr|acz}]ie ograniczoną mozliwością sarnoczie |ne; egz.vstencii oraz konieczn.:ści stałego r,n'spóŁrdziału na co dzień
Lroir-kirna. dziecka w procesie jego leczenia.rehabil itacji i edukacji.

'|lsl'i;cm. o którvch rno\!'a u, pkt 4' inn.'.'nł niz spokrervl1iolie !x.''' nielwszym 511lpniu z osob4 vvYnagającą
opieki. srłiaiczenie pielęgnacyine prirysttlguje. w prz..vpadku gdy spełnione sąłr:zni* następujące 'ł'arunki:

] ] roLJZ-ic. osobv wymagającej cpiekinie łją z-i lsialiprrz}rarvienipraw rodzicie]skici:' sąlrlałoletlri iuŁl
;cg l t '. :n u.ji ' się orzec zeltIerl] o ZnacZnvtl l stopIli i. l n iept'hlospraH n(.!Sc !.

]} rie nla irinycii osób spokre\łriiCt']}-ch lv pierwsn,łi !l(.i[.rnii l. sir ntałoli:i lt ie iuŁl iegit--' lnują r;lq orz.eczenient
(-) 7llaC /l] \', i. l l stopnitr niepełnosprawnośc i :
3l l l it ira csob. o ktÓrych mowa w pkt 2 i j. |rlŁr iegltvrnują się c.rr.er..z'eii isln o znltcznr'm stopniu nie1rełnospi.aą'rlośi:i

Srt iadczęnie pie !ęgnacyjlr* prrysłrlgu.!c;
i . ob'. u aieionl polskrm.
.]. c ud :,.:czi t:!'! l Ć(irn :
a; i lo któr1,'ch stl-suje sie przepi:.-.v ł kc;cirri i 'ł.lat;i o1,51;-1pilrr 23fuę;6reczeil iłl spulcczrl*g.,
b) lcŹeii rt"ynika to z lviązących Rzecz'v,oospoiltą Poisk4 tnns'ivi drr' i"lstrt' inn:vclr tl łaŁ.*zpicczvniu spotscznym
i l przeb-vwając}|nr na tery"ttlriunl Rzeczypospclite.i I}olskiej ne pcdslalą'ie łr.Zr','."iicnia na 'l.;iedlenił się.

zezwolenia iia pobyt iezYdeirta d.ługclterminowt]go \i:sp<iln*t L.ur*pejskich. tezrxclenia na zarnięszkanie na
Cz:as O.ilra:zoily utlzielonego rł z.wiązku z oii,*i:cznc'se ią" c; której ffii]wa w afi" 5-1 us|' l pkt 1.i ulitaw-v z dnia
i 3 czerwca 20(|3 r. o cu.Jzozięmcacłr (Dz-. t. 'j. z Żi) i j r" xur 2(A, paz. l 5?3. oraz r- Ż(l1? r' ircr, 5 6-cł l 76Q)
lub w związku z ttzyskaniem w Rzecr,ypospolitej Pcrlskiej stattlsu tił;hor1źuy itlb tlchroll.1.uzunełlliającei.
jezeli zamieszkują z człc'nkarni rcldzin na lery.:'torium Rzeczypt'lspollte'! Folskicj.

- jeżeli zarnieszkująna terytoriunr ldzeczypospolite"i Po|skiej przez okres zasiłk'cwl. w którv"m otrzvffiŁiią
świadcz-errie pielęgnacyjne, chyba ze przepisy o koordynacji zabezpiecz.enia spo'łecznegłl lub dwltsirtrnn*
umowy międz1,narodou'e o zabezpieczeniu społecz,n3'm stairowiąinaczej (art. l ust. 2 i J ustawy;.

J I



Swiadczenie pie!ęgnacyjne przysługuje. jeżeli niepełnosprawność osoby w1,magającej opieki powslała:
1) nie pózriej niz do ukończenia l8. roku życia lub
2) w trakcie nauki w szkoie w szkoie wyższej, jednak nie pcrź:riej niz do ukończenia 25. roku łcia.

S w ia<lczeni e pielęgnacyj ne nie przysługuje. jeżel i :
I i. osoba sprawująca opiekę:
a'ma ustalone prawo do emery,tury rentv, renty rodzinnej z tytufu śmie:rci rnałzonka
prryznanej w przypadkt.l zbiegu prawa do renty rodzinne.j i innego świadczenia emerytalna " renlowe łio.
renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczvcieiskiego świadczenia kompensacłjnego, zasiłku przedenleryialneeo
lub świadczenia przecemery.talnego.
b lna usialone pra."'v'o do speqanego zaslłkir opickuńczcgo lub świadczenia pielęg;lac1negc.
I ), osirba wmaga.ia.ca opieki:
a pozostaje w zwiazl.;u małŻeńskim. chyba że współmałzonek legitymuje się orzeczeniern o ZnacZIi\tit sttlpiiiu
niepełnosprawności;
b została umieszczona rv rtrdzinie zastępczej, z wyjątkiem rcldzinl'' Zastepczej sptlkrewnionej.i.tldzinnvm domrr ciziecka
albo w zwięku z koniecalosr:ią. ks;tałcenią rewalidacji lub rehabilitacji w placowce zapew:niajacej iałoocbową
opiekę, w tym w specjaln"v.m ośrodk'',l szkoino . rłychcwarvcz\'m, korrysta w niej z całoóobowój .,pieti przez
wlece.i niŹ 5 niw tygodniu,
3) na csobę wymaga"jące.opieki inna iJSoba rna uslaltlne prar,vrl łio lvcześniejszej emery1ui1,:
4; członek rodziny csoŁly spmwującej ooiekę ma ustalone n'awr-l do docatku cjo zasiłku rodzinnego, o któnm mowa
w art. l0 usta\ł\'. prawo do specjalnego zasiłku opiełrińcze6c iub, prawo do świadczenia picięgnacyjnegc.
5) na osobę wymagającą opieki jest uslalone prawo drl doclatxe rlc zasitku rodzinnego' o llo.y* mowa w art. l0 ustarł,r'.
łrewcl clt) specjainego zasiłh.u opiekuńczego lub świadc.zellia pieiegnac1jncgo:
ó. na csobę wymagająca opieki członeit roczin1, jest uprawn;(}lłv z:i' granic4 do świarlc;łenia na pokrycie w'".'datkcw
związanvch z opieka . chyba że przepisy o koł;rdvnar-ji systi:rrrtilv inbezpiełzenia społeczneg.-. iub dwustró*. u*o,..
ii zaŁ,ezpieczeniu społecznym stranou,ia inaczei.

i}sriba ubiegająca się jest zobowiązana nienryłocznit pox'!a*tlłł ić połneiot rł-l'Jiłataj4cy świadczenie
pic"lęgnac"rjne o każdej zmianie mającej wpły.v na prarr.o tjo śąiadezenia pieięgna.;'3o*go, w tym również
i.' przypadku wyjazdu członka rodziny poza granicę }Łece.ł.o<;sglulite.j Potskiej
5łeptlini.ormowanie organu właściwego pr*warir:ącegc pos{ęprlwanie lr.sprawie śłiadczeń rodzinnych.l ynri*n*cfr - n lrtńrt'cĘ motła powyżej, moźt skut!łtlp.':tł pi:lł'si*niem nienaleznie pobranych śrł.'iadczeń rodzianyłh,
* *, lł**sekwen{i - koniecznością lch z*'r';t.u.

o ś w i a d c zg łn, ie za p O Zn ał t W ł* ;i tł Złt {ł tg m s ię e p o łt 3, u z}, łn p o u c ze n ie m.

i{''.]siowaś(' uata l podpis osobl składające1 csrt,tadczeniei

Zakład PoligraficznyT",*


