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Załqunik nt 16

WNIOSEK O USTALNNIE PRAWADO
ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGo

Część I
Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do zasi|ku pielęgnacyjnego

Wnoszę o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnaryjnego dla 
..) 

:

,,.',,iitii)ńiśiij.

z Ętlt|a: 6ol,"a it odpoyl iedni kwadrat)

! niepełnosprawności

D Ńończenia 75 roku Ącia
Dane osoby, której wniosek dotyczy 

..).

nr PF.ŚFI *\.

ł ) W przypadku gdy nie nadano numeru PESEL nalea podać numer dokumenfu potwiodzającego tożsamość.
ł*) Jeżeli osoba ubiegająca się składa wniosek o zasiłek pielęgnacyjny dla osoby pełnoletniej,jest obo\łiązana
przedstawić uPo]vażlienie tej osoby do żożenia miosku w jej imieniu, chyba że jest opiekrmem prawnym.
+*+) Jeze|i nie dotyczy to osoby ubiegającej się.

fuHad pligrufcznyTny" /,&,,łłł pt. z: asł cz zg

|mię i nazwisko

Numer PESEL ł) Data uodz€nia

San cywilny Obywatelstwo

Mieisce zamieszkania Telefon

Miejscowość Kod pocztowy

Ulica Numer domu Numer mieszkania



Ćżłnć II
ojid.|tc'.nb .|uź!!. udr|.niu !pr.wni.ń do '.!fl|o ń.|ęg!ff$n.so

. Powżs?t 'l.'o sąpl.wdziw€'

. zopozDdm,/€'l się z yEultsad upra"niljąc}'ii ó siłku pielęgtlłgyjD€so'

. osoba" któr€j wniosek dotyczy' do pr,oby*ja * idtytucji up€Wi.jąp€j .dod.bo*a utr'yma!i.' d' domu pou1ocy Ęołe.acj'
pl..ówce opi€k&ńczełyóowlvcz.j, młodzi.źoir'yn o&odh *ycbor'rrtcz}fi' s.hl6blu au łłctaicl, zaIoaóai płpawizyn'
ar.śzcie śldczyD' ?'Lłsd'o katlym, f.ldadzi. oPi€kuń.6.|eł^i.f!t\ ż*t&ie piclę8na.yjno.opiehjńczyD! a tskż. Śzkol.
wojd(oEj lub imej szkolc'jeż.Ii imtyfu+ tc z.pcMiają n'codpłatDi€ p.ł!. ut-z'mani.'

. ośoba' hó.ej sDioó.k dotyczy' !i. pói.ra zasil$ pi.lę8Mcriogo w i'!ej iBiyltcji'

. osobĄ ttór€j Mios.k doty.zy' nie j$t uprartni@! do dod.lh p'€Ęnacyjn.8o,

. cźorlowi rodziny 'ie przy!ługujć Ź 8radcą świad.zenie' Da pokyci. uryda*ów diqryrych 2 Pi.lęgDa.ją Ej osoby, ctyba źe pr,eptsy
o *oGdynaoji s'5t.'nów ab€zpiecŹptli! społccacgo |ub dwultrodE uDo*y o ub€qi..źliu spolecań gleowią ' ip."l'digując-c
zt 8r&'cą świadc'eni. m pokyci. *ydr*ów związauyd| z aickąDic wyłąoza prawt do t!ri.8ó ćwi',lcz" ' ia Fd$Ń. !slał}'

w p!'ypidtu 'DirD mjłcych *płyt9 '. Pr.wo do z.'i|t.u pi.|ę8!r.yjD.ao ł .t.'Ggó|.o&i 'Ń.oi.nit o|(ol!c'no..! *yEi.Dioly.} po*''Gj'
o.ob. obi€g.ic. !ię J... żobtitż... 'i.''btz.i. povi.dotlió o tych 'mi. .t podDior n.tbujł.Y ś'Ldtz.!i| md'in!..

Nhpoirftmo'fiie oĘriu łbl.iwĘo pmwdąc.go pclttDowtri. v .pr.*|G ic'.d.t.ń 'od'inlych o 'Di'nich' o }óry.h Eo'i powyż.j,
nofu !tu.}o*tć potJ.t.rbD ii..'|.'ni. pobrrn'ch twitd.'oń md'i''ycb' i ' to!!.k'.rcji - |roni..'!oścĘ ich 't"otu.

r)
?\

Do wniosku doĘczam nasĘPująct dol1rmenty: (dolą i P,dpis osoby abi.gdjąej się)

oświadczam, że jestem śWiadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszw]ego oświadczenia

(niajscowość' dalJe) aodp|Ś 6ob) ubiesają@j sid

Pouczerrie
Ng podślwie fi' ló Bt$y f &ia 2E li{opada 2003 r. o świgilcz.tri!ó .odzi.jyc} (Df.U. z200ó. Nr 139' pof.992. zńa' a.)' zualej dd.j'us|.wą'' z.sił.k pi.lę8le}jny Fzysłu8ui:
] ) n iepe kosprouł n en t & t e cku ;
2) ogbie niepeh,ospronej \9 wieku powyżej 16 lokl f|un, jek|i le8ilyńlje się Ó|żacżeniefi o ̂ aąyn flopniu hiepelkospwośći:
3) o$bie, ruru ,kĄńcz}la 75 ld

zas,ekPk!|ęa|1acyjny pzysłaguje l,kże osobie nieptnospwńej 9 wie]fl pł,',yŻj ]ó ftł! icia, Iegi|,nującej sĘ M@im o uniarkNd,,|,
s|oPnia niepełńosprowności' jeżeli n|ePelhosP.Nnaść p@stalo \ł \'iek,| do akotńcze,ia 21 fuIfu ź'cio

zai.2k ptdęt!@,j,,, P,<yńlg!j.:
]) obyga|eloń polsb,n'

a) do kórych śtoŚuje śtę prupi'y o koo,d,łacji systenów zńezpie@i. spłefugÓ'
,) j.żeli łyaika |o z wiąąclch Ra.zPosprlilą Pok|ąunóv łłtshonn,ch o zabefPied.%i, Śpołecz,|,h,
c) pneby*ąjąc|n nd terytońun laeczyposPoli|ej Polshej na PrdśIa,iż fezwol.nia na 6ied]qie s4 zełol.nia M pobyl ftzydĘnla dvgder,,inoveEo

Wspólno, E,lopejskich' ze,wlmia M zrńieŚzbnie ną c,as omacz'ohy udzielMeło ||,łię*u z okonenośclą' o klóBj ń@a\' ań.53 ust' l Ph. ] 3
us|d|!,, z &,io 13 cżehłca 2M3 r o ea&@ie,nc@h (Dz. U. z20]] t Nr 264, pof' 1573 o|oz z 2012 | poz' 589 i 7ó9), l|bw zrłwląl, uz'5kanien\t)
Rżecz,?ospo|i|.j Polslłiej sah&! uchąlźcy lub ochn,'y lzupelniajacej, jeż.It m, kszkująz eldkańi mdzin na l.ryonun Racż'pospolitej Polshęj,

. jeżeli zMiesŻkają na lerylońffi Bż.cz'pdpolilej PolŚkicj pźez ok6 fui @,, 9 ł,ótyń otłz'mują zas ek pIalęg"acyjn, chyba, że przePls, o
koo,Ą,,ac|i systen,ów zabe?iecż%ia Połańego hb dv,lslmr,ne unowy dia]zyna|atkwe o żabezpieczeni,l Śtbl.cżh'n s|a'ft,|1'ą inącżej

ze.śłeh piłiamci,,r ni. płłE,!,sxJc:
. osobie pzebyvającej 9 balytacji żĄpevniąjąeej colodobowe u.E,1i@ie lj ' dofu poń@y spÓłec?|ej' PleóŃcę oP1eld!ńczo-19,ęhfueczeJ.

schrodsh! dla iel2|ntch, nlodieża4,'1, aśN&|l wycheNc,n, fp adzi. popavcfy,s' a,ęszcie śledc,,m, zk]adżie kam,1,1, fuHafuie
opiehń@le.ni.ż'n' zakla&ie Pielęanacyjno.opiekuńcz,Ą a ,akźE Eko|e wojskowzj lab inej sżkale jeżeh i,swEe |e zqea,iająnieodplouie

. ogble Bpra|łnionej do dlńddd pie|ęgmcyjwEo w podstavte p|epiśó\ł ustw! ż d1io 17 gfud,,ia l98 t o.nerylurad, ' funeh z
Fanduszu t,bezpieczeń spolecfr,ch (Dz U' z 2009 t Nr I53, poz' ]227 f póżń 2ń) onz ru pdstawie inyh łsaw.

- j.źeli c,onkovi |odd,a fa ga|icą pEysłu4.je śviadczeni. na pokłyeie yydarMv żviąrarych ż Piel rucją eb,, M tlófqjest sk]ddąky wniovk
ch'b"' fe przePis! o koord',,acJi s's|.,,'ó,4 ,abezPiecatia spłlecheao lub dwuś|fum. !,,|o*y o zobezpleczehiu społecf|,rm stana|ią tncfej
(afl.16 st.sa Btoey ).

osoba abiegająco Śięjeśt zoboviąza,a ,,'też*łoc ie poviodMić podniÓ| 'dacaJął, fasilek piekgrocyj"y o każdeJ zmianie nającej wpł'\9 na pmłr
do zasilk1! pielężWc,jneeo, .4 4łn ńvńież o ptz'padtu wyjazdu czlon*i nd.iry pą ganicę Reczypospolią Polshej '
Niepoin|omNa,1ie o,aaru głaści'ego p,ovad,ącego Poslę!,owanie w spravie ś1,iadcźeń milzinrrych o ż,nto,,ac|'' o kół'\h ,,|ova pov)żeJ noże
skutkovać po|,stańiq nieru|eż,ie Pobran,lh śłiadeeń hjdzinnych, a v k@'ekwen1ji . konie.żfuścią ich flm|,'
UWAGA:
z..tdy u3t.hnlr pf.rv. do t.Jił.|r Pi.lęi!.cyj!.go:
Jiźlli wniosok o ustal.n'e pnvis do ż'lilku pielęgfi.yjn.go Źstmie złożony w o}.!si. trr..h mi.się.y, |icząp od ófa vydan'a or'.c2enia o ni.p.łnospiavr'Dości
Iub otz€.żenia o stop'iu niep€łnospr.Elolś.i] pawo to tlsi.lr śę począwszy od ni.siqpa' w łtórym aożono wnios€|c o Btd.nie
ni€p.łnosplu wi}ości lub 'oFia ni.Płno€pnwności (ań' 24 uś' 2a ustlwy). 1\I pżypadku źożcnia Miosht o unal.nic ptawa do złśiłku pićlęgE.yjnego
po upływi. 3 mi.sięcy. liczs od dnia urydotja oĘćcz.ni! o .i.pohoĘf&wności |ub stopniu nicp.lnosPBwności, pńwo do bgo świłd.zenia ustala się
pooząwszy od mi€'iąpŁ w kórym złoźono \\łiosek o ultd€nic pnwi do ,'siłku pi.lggr'oyjncgo ('n' 24 (śl 2 ustawy)'
Prawo do '8ilku ńelęg'eyjno8o uśab się tla o'ls nięo}r.ślony' chyb! ż. orzcł.łni. o ni.pęłnosp'Bwnoś.i lub orz..z.ni.
o stopniu ni.pelnospmłności zosi'lo *y.I'tI. na cz's oktqilony' w prżłpad|o wyd6ni3 otu.czerii o nieńno$Pńwnośći lub or2tcz€nis o stopniu
ńicp€łnośpr4Mości n5 cas okrcś|ony p!*o do zasiłku PidęgEyjD.go usi'lt się do ost.tde8o d'ia micsiąoa' * k&yń uńyg&
tcrmfu *aaloś.i orz.cz.nia ( et. 24 ust' 4 !$a9,y).

oświodcząm, że zątr,oznał ,y'zapoznałem się z powszlm pouęeniem'

4)

(ńiejffigość, da|a i podpis Boby sHadającej o|świad.2enie')


