
Nazwa podmiotu realizuj cego
wiadczenia rodzinne :

Adres:

WNIOSEK O USTALENIE UPRAWNIE  DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI
Z TYTU U URODZENIA SI  DZIECKA

(art. 15 b ustawy o wiadczeniach rodzinnych)

Cz  I
Dane osoby ubiegaj cej si -WNIOSKODAWCY– jednego  rodzica matki lub ojca

Imi  i nazwisko

PESEL*

Stan cywilny Obywatelstwo

Miejsce zamieszkania Telefon

Dane drugiego rodzica – matki lub ojca

Imi  i nazwisko

PESEL*

Stan cywilny Obywatelstwo

Miejsce zamieszkania Telefon

 *w przypadku cudzoziemców wpisa  odpowiedni numer identyfikacji (numer paszportu)

Wnosz  o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytu u:

 urodzenia si ywego dziecka

Dane osoby, której wniosek dotyczy:

Imi  i nazwisko
dziecka

Data
urodzenia

PESEL Miejsce
zamieszkania

 Obywatelstwo



Cz  II
wiadczenie s ce ustaleniu prawa do przyznania jednorazowej zapomogi z tytu u urodzenia si

dziecka.
wiadczam, e:

-powy sze dane s  prawdziwe;
-zapozna em/am si  z warunkami uprawniaj cymi do przyznania jednorazowej zapomogi z tytu u urodzenia si
dziecka;
-zamieszkiwa em/am na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez okres zasi kowy, w którym otrzymuje
wiadczenia rodzinne;

-zapomoga z tytu u urodzenia dziecka nie zosta a wyp acona przez inny organ w ciwy na podstawie art, 15 b
ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o wiadczeniach rodzinnych tj. z dnia 24 lipca 2006r. (Dz.U.Nr 139, poz. 992r.
ze zm.)

wiadczenie z tytu u urodzenia dziecka nie zosta o wyp acone cz onkom rodziny poza granicami Rzeczpospolitej
Polskiej.
-zapozna em/am si  z warunkami uprawniaj cymi do ustalenia prawa do zasi ku rodzinnego oraz dodatków do
zasi ku rodzinnego „Art. 5 Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o wiadczeniach rodzinnych tj. z dnia 24 lipca
2006r. (Dz.U.Nr 139, poz. 992r. ze zm.) 1. Zasi ek rodzinny przys uguje osobom, o których mowa w art. 4 ust. 2
Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o wiadczeniach rodzinnych tj. z dnia 24 lipca 2006r. (Dz.U.Nr 139, poz. 992r.
ze zm.) je eli dochód rodziny w przeliczeniu na osob  albo dochód osoby ucz cej si  nie przekracza 504,00z , 2.
W przypadku je eli cz onkiem rodziny jest dziecko legitymuj ce si  orzeczeniem o niepe nosprawno ci albo
o umiarkowanym stopniu niepe nosprawno ci albo o znacznym stopniu niepe nosprawno ci, zasi ek przys uguje,
je eli dochód rodziny w przeliczeniu na osob  nie przekracza kwoty 583,00 z
Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie wysoko ci dochodu rodziny albo dochodu
osoby ucz cej si  stanowi cych podstaw  ubiegania si  o zasi ek rodzinny oraz wysoko ci wiadcze  rodzinnych
Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wiadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr
139,  poz.  992,  z  pó n.  zm.1))  zarz dza  si ,  co  nast puje:  §  1.  1.Od  dnia  1  listopada  2012  r.  do  dnia  31
pa dziernika 2014 r.:  1) wysoko  kwoty,  o której  mowa w art.  5 ust.  1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o wiadczeniach rodzinnych, zwanej dalej „ustaw ”, wynosi 539,00 z ; 2) wysoko  kwoty, o której mowa w art.
5 ust. 2 ustawy, wynosi 623,00 z . 2. Od dnia 1 listopada 2014 r.: 1) wysoko  kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1
ustawy, wynosi 574,00 z ; 2) wysoko  kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, wynosi 664,00 z .

     …................................................................................                                ….............................................................................................
  (miejscowo )                                           (data i podpis osoby ubiegaj cej si  - WNIOSKODAWCY)

Do wniosku do czam nast puj ce dokumenty:

1. ….............................................................................................................................................................................................................................

2. ….............................................................................................................................................................................................................................

3. ….............................................................................................................................................................................................................................

4. ….............................................................................................................................................................................................................................

5. ….............................................................................................................................................................................................................................

6. ….............................................................................................................................................................................................................................
Pouczenie

Wyci g z ustawy
art. 15 b. Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o wiadczeniach rodzinnych tj. z dnia 24 lipca 2006r. (Dz.U.Nr 139,
poz. 992r. ze zm.)

1. Z tytu u urodzenia si ywego dziecka przyznaje si  jednorazow  zapomog   w  wysoko ci 1.000,00 z .
na jedno dziecko.

2. Zapomoga, o której mowa w ust.1, przys uguje ojcu lub matce albo opiekunowi prawnemu nie
zale nie od dochodów.

3. Wniosek o wyp at  jednorazowej zapomogi sk ada si w terminie 12 miesi cy od dnia narodzin
dziecka. Wniosek z ony po terminie organ w ciwy pozostaje bez rozpoznania.


