Nazwa organu wtasciwego prowadz^cego post^powanie

SR

w sprawie zasitku pielegnacyjnego1'

Adres D

1) Przez organ wtasciwy rozumie si§ wojta, burmistrza lub prezydenta miasta
wtasciwego ze wzgledu na miejsce zamieszkania osoby sktadajqcej wniosek.

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASItKU PIELEGNACYJNEGO
CZESC I
1. Dane osoby sktadajqcej wniosek o zasitek pielegnacyjny, zwanej dale} ,,wnioskodawca/'
Nazwisko

potwierdzaj^cego tozsamosc1'

Ptec

Data urodzenia

Seria i numer dokumentu

Numer PESEL

I

I
d d

I

D

I
I
mm

M

K

Obywatelstwo

Adres miejsca zamieszkania
Kod pocztowy

Miejscowosc

Numer domu

Ulica

Adres poczty elektronicznej - e-mail2)

Numer mieszkania

Numer telefonu 2)

1) Wypetnij tylko w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL.

2) Podanie adresu e-mail i numeru telefonu nie jest obowia_zkowe ale utatwi kontakt w sprawie wniosku.
Sktadam wniosek o przyznanie zasitku pielegnacyjnego z tytutu:

Q niepetnosprawnosci
Q ukohczenia 75 roku zycia
2. Dane osoby na kt6rq sktadany jest wniosek - nie wypetniaj jezeli sktadasz wniosek na siebie
Nazwisko

lmi§

Numer PESEL

I

I

potwierdzajqcego tozsamosc1'

I

I

Ptec

Data urodzenia

Seria i numer dokumentu

I

I
d d

I

I
m m

I

I

I

I

rrrr

I

a

a

M

K

Obywatelstwo

Adres miejsca zamieszkania
Kod poczt 3wy

Miejscowosc

I
Ulica

Numer domu

Numer mieszkania

1) Wypetnij tylko w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL.

2) Podanie numeru telefonu nie jest obowia.zkowe ale utatwi kontakt w sprawie wniosku.
.DruX" tel. 61 819-44-64(65), fax 61 622 24 44 OPS SR 403/2018
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Numer telefonu 2>

CZESC II
POUCZENIE I OSWIADCZENIA
1. POUCZENIE

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o swiadczeniach rodzinnych, zwanej dalej ,,ustawa.", zasitek piel?gnacyjny przystuguje:
1) niepetnosprawnemu dziecku;

2) osobie niepetnosprawnej w wieku powyzej 16. roku zycia, jezeli legitymuje si? orzeczeniem o znacznym stopniu niepetnosprawnosci;
3) osobie, ktora ukoriczyta 75 lat.

Zasitek piel?gnacyjny przystuguje takze osobie niepetnosprawnej w wieku powyzej 16. roku zycia, legitymuja.cej si? orzeczeniem
o umiarkowanym stopniu niepetnosprawnosci, jezeli niepetnosprawnosc powstata w wieku do ukoiiczenia 21. roku zycia.
Zasitek piel?gnacyjny przystuguje (art. 1 ust. 2 i 3 ustawy):
1) obywatelom polskim,
2) cudzoziemcom:

a) do ktorych stosuje si? przepisy o koordynacji systemow zabezpieczenia spotecznego,
b) jezeli wynika to z wia.za.cych Rzeczpospolita. Polska. dwustronnych umow mi?dzynarodowych o zabezpieczeniu spotecznym,
c) przebywaja_cym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt staty, zezwolenia na pobyt rezydenta
dtugoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w zwia_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 lub w zwia.zku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej

statusu uchodzcy lub ochrony uzupetniaja.cej, jezeli zamieszkuja. z cztonkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
d) posiadaja.cym kart? pobytu z adnotacja. "dost?p do rynku pracy", z wyta.czeniem obywateli paiistw trzecich, ktorzy uzyskali zezwolenie
na prac? na terytorium paristwa cztonkowskiego na okres nieprzekraczajacy 6 miesi?cy, obywateli paristw trzecich przyj?tych w celu

podj?cia studiow lub pracy sezonowej oraz obywateli paiistw trzecich, ktorzy maja. prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy,
e) przebywaja.cym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie:
- zezwolenia na pobyt czasowy, o ktorym mowa w art. 139a ust. 1 lub art. 139o ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub
- dokumentu pobytowego, o ktorym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporza.dzenia Rady (WE) nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r.
ustanawiaja.cego jednolity wzor dokumentow pobytowych dla obywateli paristw trzecich (Dz. Urz. UE L 157 z 15.06.2002, str. 1,
z pozn. zm.- Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 6, str. 3, z pozn. zm.), z adnotacja. ,,ICT", wydanego przez inne
paristwo cztonkowskie Unii Europejskiej, gdy celem ich pobytu na tym terytorium jest wykonywanie pracy w charakterze pracownika
kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywaja_cego staz w ramach przeniesienia wewna.trz przedsi?biorstwa, o ktorym mowa
w art. 3 pkt 13b ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, przez okres nieprzekraczaja.cy 90 dni w okresie 180 dni
- jezeli zamieszkuja. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z cztonkami rodzin, z wyta.czeniem cudzoziemcow, ktorym zezwolono na pobyt

i prac? na okres nieprzekraczaja.cy dziewi?ciu miesi?cy, chyba ze przepisy o koordynacji systemow zabezpieczenia spotecznego lub
dwustronne umowy mi?dzynarodowe o zabezpieczeniu spotecznym stanowia. inaczej.
3) Zasitek piel?gnacyjny przystuguje osobom, o ktorych mowa w pkt. 2, jezeli zamieszkuja. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres
zasitkowy, w ktorym otrzymuja. zasitek piel?gnacyjny, chyba ze

przepisy o

koordynacji

systemow zabezpieczenia spotecznego

lub

dwustronne umowy mi?dzynarodowe o zabezpieczeniu spotecznym stanowia. inaczej.
Zasitek piel?gnacyjny nie przystuguje (art. 16 ust. 5a ustawy):
- osobie przebywaja.cej w instytucji zapewniaja.cej catodobowe utrzymanie, tj. domu pomocy spotecznej, mtodziezowym osrodku

wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zaktadzie poprawczym, areszcie sledczym, zaktadzie karnym, a takze szkole wojskowej
lub innej szkole, jezeli instytucje te zapewniaja. nieodptatnie petne utrzymanie,
- osobie uprawnionej do dodatku piel?gnacyjnego na podstawie przepisow ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeh Spotecznych oraz na podstawie innych ustaw,

- jezeli cztonkowi rodziny za granica. przystuguje swiadczenie na pokrycie wydatkow zwia.zanych z piel^gnacja^ osoby, na ktora. jest
sktadany wniosek, chyba ze przepisy o koordynacji systemow zabezpieczenia spotecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu
spotecznym stanowia. inaczej.

Zasady ustalania prawa do zasitku piel^gnacyjnego:
Jezeli wniosek o ustalenie prawa do zasitku piel^gnacyjnego zostanie ztozony w okresie trzech miesie.cy, liczgc od dnia wydania
orzeczenia o niepetnosprawnosci lub orzeczenia o stopniu niepetnosprawnosci, prawo to ustala si? pocza.wszy od miesia_ca, w ktorym

ztozono wniosek o ustalenie niepetnosprawnosci lub stopnia niepetnosprawnosci (art. 24 ust. 2a ustawy). W przypadku ztozenia wniosku
o ustalenie prawa do zasitku piel^gnacyjnego po uptywie 3 miesi^cy, licza.c od dnia wydania orzeczenia o niepetnosprawnosci lub

orzeczenia o stopniu niepetnosprawnosci, prawo do tego swiadczenia ustala si?, pocza.wszy od miesia_ca, w kt6rym ztozono wniosek
o ustalenie prawa do zasitku piel?gnacyjnego (art. 24 ust. 2 ustawy).
Prawo do zasitku
o

stopniu

piel?gnacyjnego

niepetnosprawnosci

ustala

zostato

si?

wydane

na
na

czas
czas

nieokreslony,
okreslony.

chyba ze

W

orzeczenie

przypadku wydania

o

niepetnosprawnosci

orzeczenia

o

lub orzeczenie

niepetnosprawnosci

lub

orzeczenia o stopniu niepetnosprawnosci na czas okreslony prawo do zasitku piel?gnacyjnego ustala si? do ostatniego dnia miesia_ca,

w ktorym uptywa termin waznosci orzeczenia (art. 24 ust. 4 ustawy).
Osoba sktadaj^ca wniosek o zasitek piel?gnacyjny jest obowiazana niezwtocznie powiadomic gminny organ wtasciwy
wyptacaja^cy zasitek pielegnacyjny o kazdej zmianie majqcej wptyw na prawo do zasitku piel?gnacyjnego, w tym rowniez

o przypadku wyjazdu osoby uprawnionej lub cztonka rodziny tej osoby poza granic? Rzeczypospolitej Polskiej.
Niepoinformowanie gminnego organu wtasciwego prowadzacego post$powanie w sprawie zasitku piel?gnacyjnego o zmianach,
o ktorych mowa powyzej, moze skutkowac powstaniem nienaleznie pobranych swiadczen rodzinnych, a w konsekwencji
koniecznosciq ich zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opoznienie.

2. OSWIADCZENIE
Oswiadczenie stuza.ce ustaleniu uprawnieh do zasitku piel$gnacyjnego
Oswiadczam, ze:
- powyzsze dane sa. prawdziwe,
- zapoznatam/zapoznatem si? z warunkami uprawniaja.cymi do zasitku piel?gnacyjnego,

- osoba, ktorej wniosek dotyczy, nie przebywa w instytucji zapewniaja.cej catodobowe utrzymanie, tj. domu pomocy spotecznej,
mtodziezowym osrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zaktadzie poprawczym, areszcie sledczym, zaktadzie karnym,
szkole wojskowej lub innej szkole, jezeli instytucje te zapewniaja. nieodptatnie petne utrzymanie,
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- osoba, ktorej wniosek dotyczy, nie pobiera zasitku piele.gnacyjnego w innej instytucji,
- osoba, ktorej wniosek dotyczy, nie jest uprawniona do dodatku piel^gnacyjnego,

- cztonkowi rodziny nie przystuguje za granica. swiadczenie na pokrycie wydatkow zwiazanych z piele.gnacja. osoby, ktorej wniosek
dotyczy, lub przepisy o koordynacji systemow zabezpieczenia spo»ecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu spotecznym
stanowia., ze przyskjgujace za granica. swiadczenie na pokrycie wydatkow zwiazanych z opieka. nie wytacza prawa do takiego
swiadczenia na podstawie ustawy,

Q *) nie przebywam ani cztonek mojej rodziny nie przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej1) w paristwie, w ktorym maia
zastosowanie przepisy o koordynacji systemow zabezpieczenia spotecznego2)

i

I ») przebywam lub cztonek mojej rodziny przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej1' w paristwie, w ktorym maja.
zastosowanie przepisy o koordynacji systemow zabezpieczenia spotecznego2).

(w przypadku zaznaczenia wypetnij sekcje. DANE CZL0NK6W TWOJEJ RODZINY PRZEBYWAJA.CYCH ZA GRANICAJ
|

i *) drugi z rodzicow nieb<?da.cy cztonkiem mojej rodziny nie przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej1' w paristwie,
w ktorym maja. zastosowanie przepisy o koordynacji systemow zabezpieczenia spotecznego2).

r-j*) drugi z rodzicow niebe.da.cy cztonkiem mojej rodziny przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej1' w paristwie,
w ktorym maja^ zastosowanie przepisy o koordynacji systemow zabezpieczenia spotecznego2).

*) wtasciwe zaznaczyc znakiem ,,X"
1) Nie dotyczy wyjazdu lub pobytu turystycznego, leczniczego lub zwiazanego z podjeciem przez dziecko ksztatcenia poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej.

2) Przepisy o koordynacji systemow zabezpieczenia spotecznego maja. zastosowanie na terenie: Austrii, Belgii, Chorwacji Danii Finlandii Francii
Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburga, Niemiec, Portugalii, Szwecji, Wtoch, Wielkiej Brytanii, Cypru, Czech, Estonii, Litwy, totwy
Malty, Polski, Stowacji, Stowenii, W<?gier, Butgarii, Rumunii, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu, Szwajcarii.

DANE CZL0NK6W TWOJEJ RODZINY PRZEBYWAJACYCH ZA GRANICA
Podaj: imie, nazwisko, numer PESEL, kraj przebywania cztonka/czlonkdw rodziny za granicq wraz z adresem zamieszkania

poza granicami RP, nazwe i adres pracodawcy lub miejsce prowadzenia dziatalnosci gospodarczej poza granicami RP:

Do wniosku dotqczam nastepujqce dokumenty:

D

2)

3)

4)

Oswiadczam, ze jestem swiadomy/swiadoma odpowiedzialnosci karnej za zfozenie fatszywego oswiadczenia.

(miejscowosc)

(data: dd / mm / rrr)

(podpis wnioskodawcy)

O6WIADCZENIE DOTYCZACE FORMY WYPtACANIA 6WIADCZEKl
Nalezy zaznaczyc tvlko jedna forme przekazywania swiadczeri !!!
(niezaleznie od rodzaju, swiadczenia moga. bye przekazywane za pomoca_ tylko jednej formy pfatnosci)
lmi§ i nazwisko
Adres

□ Prosze o przekazywanie przyznanego swiadczenia na rachunek bankowy:
(nazwa banku, oddziat)

(numer rachunku - 26 cyfr)

Oswiadczam, ze jestem wlascicielem / wspolwtascicielem / osoba. upowazniona.*' do w/w konta bankowego

□ Odbion* w punkcie kasowym / placowce banku:
(nazwa i adres punktu kasowego / placowki banku)

(data
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podpis osoby ubiegaja.cej sie)

