Nazwa organu wlasciwego prowadz~cego Postfipowanie w sprawie
swiadczen rodzinnych:
Zalif.cznik nr 16

Adres:

cz~sc

WNIOSEK 0 USTALENIE PRAWA DO SWIADCZENIA PIEL~GNACYJNEGO

I

Dane osoby ubiegajClcej si,
Imi~

Nazwisko

Numer PESEL *)
Telefon

Obywatelstwo

Miejsce zamieszkania
Miejscowosc

I Nr mieszkania

I Nrdomu

Ulica

Wnosz~ 0

I Kod pocztowy

ustalenie prawa do swiadczenia

piel~gnacyjnego

w zwiqzku z opiekq nad:

( imi~ i nazwisko )

Data urodzenia: ",.....'.........._.,...........,......,.. .,..."."...,......,......,.........."..,.......................,............_........... numer PESEL*):

Obywatelstwo: ....,................................................................_...................."............................................ ..........

., w pnypiHI1w IJdy nle _

no r.go nu",.", tub w pnyJMdJw cudzozifH'lC6w naJ.uy p<J<Ht sedf I numer dowodu osoblS1ego. P/lszporfu tub Innego do/(umentu potwierr1~ tom molt.

Oswiadczenie slui Clce ustaleniu prawa do swiadczen ~a-=-__
pieI--='=g_acy=-=
n__ j'-_
ne-=
g'-o________- I
Oswiadczam. le:
p0wyZsze dane Sq prawdziwe.
" zapoznalam/zapozna/em si~ z warunkami uprawniajqcymi do swiadczenia piel~gna cyj nego.
- nie tegitymuj~ si~ orzeczeniem 0 znacznym stopniu niepe/nosprawnosci (dotyczy innych os6b ubiegajqcych si~ 0 swiadczenie piel~gnacyjne
niz rodzice osoby niepe/nosprawnej wymagajqcej opieki).
- nie mam ustalonego prawa do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytulu smierci ma/zonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty
rodzinnej i innego swiadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasi/ku sta/ego, nauczycielskiego swiadczenia kompen sacyjnego,
zasi/ku przedemerytalnego lub swiadczenia przedemerytalnego,
" nie mam ustalonego prawa do swiadczenia piel~g na cyjnego na innq os o b~ w rodzinie lub poza rodzinq,
- osoba wymagajqca opieki:
a) nie pozostaje w zwiqzku matzenskim, chyba ze wsp61mali:onek legitymuje s f~ orzeczen iem 0 znacznym stopniu niepe/nosprawnosci,
b) nie zastala umieszczona w rodzinie zast~ pczej, z wyjqtkiem rodzi ny za st~pczej spokrewnionej z dZieckiem, albo, w zwiqzku z koniecznosciq
ksztalcenia, rewalidacji lub rehabil itacji w placOwce zapewniajqcej calodobowq opi ek ~, w tym w specjalnym osrodku szkolno-wychowawczym,
i nie korzysta w niej z ca/odobowej opieki przez wi~ cej nit 5 dni w tygodniu, z wyjqtkiem zak/ad6w opieki zdrowotnej,
- osaba w rodzinie nie ma ustalonego prawa do wczesniejszej emerytury Vol zwiqzku, z opiel<q nad dzieckiem,
" osoba w rodzinie nie ma ustalonego prawa do dodalku do zasilku rodzinnego z tytulu 0pleki nad dzieckiem w okresie korzystania z urtopu
wychowawczego albo swiadczenia pfellmnacyjnego na os ob~ w rodzinie lub poza rodzinq,
" nie jesl em zatrudn iony/zatru dniona ani nie wykon uj~ inne] pracy z,arobkowej (zgodnie z art . 3 pkt 22 ustawy zalrudnienie lub inna praca
zarobkowa to wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku s/uzbowego. umowy 0 p ra~ nak/adczq oraz wykonywanie pracy lub
swfadczenie uslug na podstawie Utnowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy 0 dzie/o albo w okresie czlonkostwa w rolniczej spO/dzielni
produkcyjnej, sp6ldzielni k6tek rolni czych Iub sp61dzielni uslug rolniczych. a tal<Ze prowadzenie pozarolniczej dzialalnosci gospodarczej),
- na oso~ wymagajqcq opieki czlonek rodziny nie jest uprawniony za granicq do ~wiad cze n i a na pokrycie wydatk6w zwictza nych z opiekq,
chyba ze przepisy 0 koordynacji system6w zabezpieczenia spo/ecznego lub dwustronne umowy 0 zabezpieczeniu spo/ecznym slanowi!l, inaczej
W przypadku vnian majll.cy ch wplyw na prawo do swladczen pleh~gnacyjnych, w szczeg61nosci zalstnlenla okollcznosci wymlenlo nych
powytej, osoba ubiegajitca si~ jest zobowictzana nlezwlocznie powiadomlc 0 ty ch zmiaoach podmlot reallzuJitcy swladczenla rodzlone.
Nlepolnfonnowanie organu wlasclwego prowadZllcego p ost~powan le w sprawle swladczefJ rodzlnnych 0 zmlanach, 0 ktorych mowa
pOwyZ:ej, moze skutkowac powsta nlem olenalemfe pobranych swladczen rodzlnnych, a w konsekwencJI • konlecznosclit ich zwrotu.

( dala.

pOOpls osoby

ubiegaj~cej

si'l )

I

Do wniosku dol~czam nastQPuj~ce dokumenty:
1)
2)

3) .
4)
Oswiadczam, i e j estem swia domy/swiadoma odpowiedzialnosci karnej za z/oienie falszywego oswiadczenia.

(miejscowosc, data)

(podpis czlanka rodziny sktadaj'lC8go oswiadczenie)

Pouczenie
Swiadczenie piel~gnacyjne z tytulu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysluguje :
1) matce albo ojcu,
2) innym osobom, na kt6rych , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekunczy (Oz. U. Nr 9,
poz. 59, z p6Zn . zm.), ciqzy obowiqzek alimentacyjny, z wyjqtkiem os6b 0 znacznym stopniu niepetnosprawnosci,
3) opiekunowi faktycznemu dziecka
- jezeli nie podejmujq lub rezygnujq z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobq legitymujqcq si~
orzeczeniem 0 niepelnosprawnosci Iqcznie ze wskazaniami: koniecznosci stalej lub dlugotrwalej opieki lub pomocy innej osoby w
zWi<¥ku ze znacznie ograniczonq mozliwosciq samodzielnej egzystencji oraz koniecznosci stalego wsp6ludzialu na co dzieri
opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i ed ukacji , albo osobq legitymujqcq si~ orzeczeniem 0 znacznym stopniu
niepetnosprawnosci zgodnie z art. 17' us!. 1 ustawy z dnia 281istopada 2003 r. 0 swiadczeniach rodzinnych (Oz. U. z 2006 r. Nr 139,
poz. 992, z p6Zn . zm.) , zwanej dalej "ustawq".
Swiadczenie p iel~g nacyjne przysluguje takte osobie innej nii: spokrewniona w pierwszym stopniu, na kt6rej ciqzy obowiqzek
alimentacyjny w przypadku gdy nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu, albo gdy osoba ta nie jest w stanie sprawowac
opieki, 0 kt6rej mowa powyzej (art. 17 us!. 1a ustawy).
Swiadczenie piel~gnacyjne przysluguje :
1) obywatelom polskim,
2) cudzoziemcom:
a) do kt6rych stosuje si ~ przepisy 0 koordynacji system6w zabezpieczenia spolecznego,
b) jeteli wynika 10 z wiqzqcych Rzeczpospolil Cl. Polskq um6w dwustronnych 0 zabezpieczeniu spolecznym,
c) przebywajqcym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie si~, zezwolenia na pobyt rezydenta
dlugoterm inowego Wsp61not Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oz.naczony udzielonego w zwiqzku z okolicznoscict,
o kt6rej mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnla 13 czerwca 2003 r. 0 cudzoziemcach (Oz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573), lub w
zwiqzku z uzyskaniem w Rzeczypospo!itej Polskiej statusu uchodf cy lub ochrony uzupeiniajqcej, jezeli zamieszkujq z czlonkami
rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- jeteli zamieszkujq na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasilkowy, w kt6rym otrzymujq swiadczenie piel~gnacyj n e,
chyba ze przepisy 0 koordynacji system6w zabezpieczenia spolecznego lub dwustronne umowy mi~dzyna rodowe 0 zabezpieczeniu
spolecznym stanowiq inaczej (art. 1 ustawy).
SWiadczenie piel~gnacyjne nie przysluguje, jet eli:
1) osoba sprawujqca o p ie k~ :
a) ma ustalone prawo do emerytury (uposa.i.enia w stanie spoczynku), renty (inwalidzkiej, z tytulu niezdolnosci do pracy lub
szkoleniowej), renty rodzinnej z tytulu smierci mali:onka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej I innego
swiadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej , zasilku stalego, nauczycielskiego swiadczenia kompensacyjnego, zasilku
przedemerytalnego lub swiadczenia przedemerytal nego,
b) ma ustalone prawo do swiadczenia pi e l ~ gna cyj ne go na innq o so b~ w rodzinie lub poza rodzinq;
c) jest zatrudniona lub wykonuje innq p rac~ zarobkowq (zgodnie z art. 3 pkt 22 ustawy zatrudnienie lub inna praca zarobkowa to
wykonywan ie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku slut bowego, umowy a pra c~ nakladczq oraz wykonywanie pracy lub
swiadczenie uslug na podstawie umowy agencyjnej, Unlowy zlecenia, Unlowy 0 dzieto alba w okresie czlonkoslwa w rolniczej
sp61dzielni produkcyjnej, sp6ldzielni k61ek rolniczych lub sp61dzielni uslug rolniczych, a taki':e prowadzenie pozarolniczej
dzialalnosci gospodarczej);
2) osoba wymagajqca opieki:
a) pozostaje w zwiqzku mali:eriskim, chyba ze wsp6lmali:onek legitymuje s i~ orzeczeniem 0 znacznym stopniu
niepetnosprawnosci ,
b) zostala umieszczona w rodzinie zast~pczej , z wyjqtkiem rodziny zast~p czej spokrewnioneJ z dzieckiem, albo , w zwiqz ku
z koniecznosciq ksztalcenia, rewalidacji lub rehabilitacji w piac6wce zapewn iajqcej calodobowq opiekfi, w Iym w specjalnym
osrodku szkolno-wychowawczym , korzysta w niej z calodobowej opieki przez wi ~cej niZ 5 dni w tygodniu, z wyjqtkiem zaklad6w
opieki zdrowotnej;
3) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wczeSniejszej emerytury w zwiqzku z opiekq nad dzieckiem;
4) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku do zasilku rodzin nego z tytulu opieki nad dzieckiem w o'kresie korzystania z urlopu
wychowawczego albo swiadczenia p ie l~gna cyjnego na t~ lub innq osob~ w rodzinie lub poza rodzinct,
5) na osob~ wymagajqcq opieki czlonek rodziny jest uprawniony do swiadczenia na pokrycie wydatk6w zwiqzanych z opiekqza
granicq, chyba te przepisy
koordynacji system6w zabezpieczenia spolecznego lub dwustronne umowy 0 zabezpieczeniu
. spolecznym stanowiq inaczej.
Osoba ubiegajqca si~ jest zobowiqzana niezwlocznie powiadomic podmiot wyplacajqcy swiadczenie piel~gnacyjne katdej zmianie
majqcej wplyw na prawo do swiadczenia pielfignacyjnego, w tym r6wniez przypadku wyjazdu czlonka rodziny poza granic~
Rzeczypospolitej Polskiej .
Niepoinform owanie organu wlasciwego prowadzqcego pos t~ powanie w sprawie swiadczen rodzinnych 0 zmianach, kt6rych mowa
powyzej , maze skutkowac powstaniem nienaleZnie pobranych swiadczeri rodzinnych, a w konsekwencji - koniecznosciq ich zwrotu.
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