Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne

Adres:

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI
Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA
Dane osoby ubiegającej się:
1. Imię i nazwisko

2. PESEL *)

3. Nr telefonu

4. Stan cywilny

5. Obywatelstwo

6. Faktyczne miejsce zamieszkania

7.Adres korespondencyjny (wypełnić gdy różni się od faktycznego adresu zamieszkania)

8.Adres zameldowania (wypełnić ,gdy różni się od faktycznego miejsca zamieszkania)
9. Nr konta osobistego wnioskodawcy, na które przesłać świadczenie

__-____ -____-____- ____-____-____
*) w przypadku cudzoziemców wpisać odpowiedni numer identyfikacyjny (numer paszportu)

Dane drugiego z rodziców: (jeżeli ojciec dziecka jest nieznany-wpisać „nieznany”)
1. Imię i nazwisko

2. PESEL *)
4. Stan cywilny

5. Obywatelstwo

6. Faktyczne miejsce zamieszkania

8. Adres zameldowania (wypełnić ,gdy różni się od faktycznego adresu zamieszkania)
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2. Wnoszę o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka na
następujące dzieci:
Lp.

Imię i nazwisko dziecka

PESEL*)/data
Obywatelstwo
urodzenia

Adres zamieszkania

1.
2.
3.
4.
5.
*) w przypadku cudzoziemców wpisać odpowiedni numer identyfikacyjny (numer paszportu)

Pouczenie
Na podstawie art. 15b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych /Dz. U.
z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm./:
- z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1 000 zł,
- jednorazowa zapomoga przysługuje matce, ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi
faktycznemu dziecka – niezależnie od dochodów,
- wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka składa się w terminie 12
miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku, gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką
prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia
dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecka 18 roku życia,
- wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania,
- jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie
z tytułu urodzenia dziecka chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym mówią inaczej.
Zgodnie z art. 23 ust. 2 w/w ustawy wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta
właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby wnioskującej.
Zgodnie z art. 30 w/w ustawy o świadczenia rodzinne przyznane lub wypłacone na podstawie
fałszywych zeznań lub dokumentów albo innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd
przez osobę pobierającą te świadczenia są świadczeniami nienależnymi.
Osoba, która pobrała nienależnie świadczenia rodzinne, jest obowiązana do ich zwrotu wraz
z ustawowymi odsetkami.
Nienależnie pobrane świadczenia podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji

Oświadczam, że:
1. powyższe dane są prawdziwe;
2. zapoznałam/łem się z warunkami uprawniającymi do jednorazowej zapomogi z tytułu
urodzenia dziecka;
3. zamieszkuję na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
4. nie pobraliśmy/nie ubiegamy się o przyznanie jednorazowej zapomogi w innym kraju;
5. na wymienione dziecko/i nie została już przyznana lub pobrana jednorazowa
zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka i nie toczy się postępowanie o jej przyznanie
w innym organie.
……………………………………………
data i podpis osoby ubiegającej się
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Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
□ kserokopię odpisu aktu urodzenia dziecka oraz oryginał do wglądu, w przypadku, gdy
ojciec dziecka jest nieznany – kserokopia odpisu zupełnego aktu urodzenia dziecka oraz
oryginał do wglądu,
□ kserokopie dowodów osobistych rodziców / opiekuna prawnego oraz dowody do wglądu;
□ zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające
pozostawanie kobiety pod opieka medyczna nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu,
□ zaświadczenie z urzędu gminy o nie ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu
urodzenia się dziecka w miejscu zameldowania (tylko w przypadku, gdy miejscem
zamieszkania jest gmina Kędzierzyn-Koźle, a miejscem zameldowania inna gmina),
□ inne dokumenty określone przez podmiot realizujący świadczenie, gdy wymagają tego
okoliczności sprawy.

Wypełnia podmiot realizujący świadczenia
Wnioskodawca jest/ nie jest uprawniony do
Jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka/dzieci
…………………………………………………………………………………………………………….……………….

(imię i nazwisko dziecka/dzieci)

w miesiącu …………………………….……………………. roku.

Kędzierzyn-Koźle, dn. …………………………………..

………………………….………………………………..

(podpis i pieczęć pracownika)
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