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WNIOSEK
o usrALENrE PRAWA DO SWADCZENIA PIELEGNACYJNEGO

1. Zapoznai siQ z warrinkami ptzyslUgiwariia Swiaddzenia pielggnacyjnego umieszczonymi w pouczeniu w CZESCI ll wniosku.

2. Wypelniaj WIELKIMI LITERAMI.

3, Pola "Seria i numer dokumentu potwierdzajqcego toisamo66" dotyctq tylko tych os6b, kt6ryin nie nadano numeru PESEL.

4. Pola wyboru zaznaczajfi lub [.

czEse 'l
1. Dane osoby skladaj4eej wniosek o Swiadczenie pielggnacyine, zwanej dalej "wnioskodawc4".

0'1.lmig

02. Nazwisko

03. Numer PESEL 04. Seria i-numer dokumentu potwierdzajqcego to2samo56 (1)03. Numer PESEL

05. Obywatelstwo

(1) WypelnU tylko w pzypadku, gdy nie riadano numeru PESEL.

03. Miejscowo6d

04. Ulica

(1) Numqr jest obowiq2kowy ulatwi kontakt w sprawie wniosku.
(2) Podq.nie adrggu e-mail ulatwi kontakt w sprawie wniosku ijest obowiqz[gwe gdy skladasz wniosek drogq elektronic2nq.

PAP-COM HURT-DETAL Tel.42-6531470, 609 392 999 Ll4 wersja: SR-5(2)



Skladam wniosek o Swiadczenie pielqgnacyjne w zwi4zku z opiekq nad:

DANE OSOBY WYMAGAJACEJ OPIEKI
lmiq:

Nazwisko:

Seria i numer dokumentu potwierdzajqcego tozsamo56: (1)

Obywatelstwo:

Stan cywilny (2)

(1) Wypelnij tylko w pzypadku, gdy nie nadano numeru PESEL.
(2) Wpisz odpowiednio: panna, kawaler,zamg2na,2onaty, rozwiedziona, rozwiedziony,
wdowa, wdowiec.

ADRES ZAMTESZKANTA OSOBY VUYMAGAJACEJ OPIEKI
Gmina / Dzielnica:

w separacji (tylko orzeczonej prawomocnym wyrokiem sqdu),

MiejscowoS6:

tt ^^

Numer domu: Numer mieszkania: Numer telefonu: (1)

(1) Numer jest obowiqzkowy ulatwi kontakt w sprawie wniosku.

czEsc il PouczENrA I oswrADczENlA
1) POUCZENTE

Swiadczenie pielqgnacyjne z tytulu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysluguje:

1) matce albo ojcu,
2) opiekunowifaktycznemu dziecka,
3) osobie bgdqcej rodzinq zastqpczq spokrewnionq w rozumieniu ustawy z dnia 9 czenrrca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy

zastgpczej,
4) innym osobom, na kt6rych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny iopiekuhczy ciqzy obowiqzek

alimentacyjny, z wyjqtkiem os6b o znacznym stopniu niepelnosprawnoSci

- jezeli nie podejmujq lub rezygnujq z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobq legitymujqcq sig
orzeczeniem o znacznym stopniu niepelnqsprawno6ci albo ozeczeniem o niepelnosprawno5ci lqcznieze wskazaniami: koniecznoSci stalej
lub dlugotrwalej opieki lub pomocy innej osoby w zwiqzku ze znacznie ograniczonq mozliwoSciq samodzielniej egzystencji oraz
koniecznoSci stalego wsp6ludzialu na co dziei opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji iedukacji.

Osobom, o kt6rych mowa w pkt 4, innym ni2 spokrewnione w pierwszym stopniu z osobq wymagajqcq opieki, Swiadczenie
pielggnacyjne przysluguje, w przypadku gdy spelnione sq lqcznie nastqpujqce warunki:

- rodzice osoby wymagajqcej opieki nie zyjq, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, sq maloletni lub legitymujq sig orzeczeniem o

znacznym stopniu niepelnosprawnoSci;
- nie ma innych os6b spokrewnionych w pierwszym stopniu, sq maloletnie lub legitymujq sig orzeczeniem o znacznym stopniu

n iepelnos prawnoSci;
- nie ma os6b, o kt6rych mowa w pkt 2 i 3 powyzej, lub legitymujq sig orzeczeniem o znacznym stopniu niepelnosprawno6ci

Swiadczenie pielggnacyj ne przysluguje:
1) obywatelom polskim.

2) cudzoziemcom:
a) do ktorych stosuje sig przepisy o koordynacji system6w zabezpieczenia spolecznego,

b) jezeli wynika to zwiq2qcych Rzeczpospolitq Polskq um6w dwustronnych o zabezpieczeniu spolecznym,

c) przebywajqcym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt staly, zezwolenia na pobyt rezydenta

dlugoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w zwiqzku z okoliczno6ciami, o ktorych mowa w art.

127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z p'62n. zm.),lub w zwiqzku z

uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchod2cy lub ochrony uzupelniajqcej, )e2elizamieszkujq z czlonkami rodzin na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

d) posiadajqcym kartg pobytu z adnotacjq,,dostgp do rynku prccy", z wylqczeniem o\ywateli panstw trzecich, kt6rzy uzyskali

zezwolenie na pracg na terytorium pahstwa czlonkowskiego na okres nieprzekraczajqcy sze6ciu miesigcy, obywateli pahstw trzecich

przyjgtych w celu podjgcia studi6w oraz obywateli paristw trzecich , kt6rzy malq prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy

- jezeli zamieszkujq na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasilkowy, w kt6rym otrzymujq Swiadczenia rodzinne, chyba ze

przepisy o koordynacji system6w zabezpieczenia spolecznego lub dwustronne umowy migdzynarodowe o zabezpieczeniu spolecznym

stanowiq inaczej (art. 'l ust.2 i 3 ustawy zdnia23 listopada 2003 r. o Swiadczeniach rodzinnych (Dz. U. 22016r. poz. 1518 zpo2n.zm.),
zwanej dalej,,ustawq").
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1)

2)

Swiadczenie pielqgnacyjne nie paysluguje, je2eli (afi.'17 ust. 5 ustawy):
1) OSODa SDraWUtaCa ODteKe:' a) ma. ir.stalohb prdwo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytulu Smia) ma. Lstaloirb prdwo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytulu Smierci mal2onka p7yznanej w przypadku zbiegu prawa.do renty

rodztnnel ttnnego swradczenra emerytalno-rentowego, renty socjarneJ, zasrfKu stafego, nauczycrersKrego swraoczenra
komoensacvineoo. zasilku orzedemervtalneqo lub Swiadczenia przedemervtalneqo,

b) ma dstalone'praWo do specjalnego zasilkd opiek[iczego, Swiadczenia bielggnacyjnego lub zasilku dla opiekuna, okt6rym mowa w
ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wyplacie zasilk6w dla opiekun6w;

2) osoba wymagajqca opieki:
a) ze wsp6lmalzonek legitypuje qi;b) 

'i"'fi,; fuyd11',fi%,{:fliilx.fr '&";Y,

calodobowei ooieki orzez wiecei niz rltit#i'lxJl?J,iem 
poomro nrej z

3) na osobg wymagajach opieiki inna obob'a ma ustalone p-rawo do wcze6niejszej emerytury;

41 na osobg wymagajqcq opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasilku rodzinnego, o kt6rym mowa w art. 10 ustawy, prawo do
specjalnego zasilku opiekuhczego, Swiadczenia pielqgnacyjnego lub zasilku dla opiekuna, o kt6rym mowa w ustawie zdnia4 kwietnia
2014 r. o ustaleniu i wyplacie zasilk6w dla opiekun6w;

5) na osobe wvmaqaiaca ooieki inna osoba iest uprawniona za oranica do Swiadczenia na pokrycie wvdatk6w zwiazanvch z opieka, chvba' 2e przepisy o k-oorbindcji system6w zdbezpieczenia spoldcznegb lub dwustronne umoWy o zbbezpieczeniu spolecznym itanowiq
tnaczel

W przypadku.gdy o Swiadczenie pielggnacyjne, ubiega sie rolnik, mal2onek rolnika bqd2 domownik, Swiadczenie to przysluguje
oopowreonro:

rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przeznich gospodarstwa rolnego;
mal2onkom rolnik6w lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia pzez nich gospodarstwa rolnego albo wykonywania
przez nich pracy w gospodarstwie rolnym.

Zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego lub. zaprzestanie wykonywanra pracy yv gospodarstwre roln1m p,otwrerdza srg stosownym
iem yqorem..odpowtedzral.n arszywycn ,zeznan.,sKraoajqcy, oswr.aoczenre Jestem vqorem odo-owiedzialn -alsZvwvch 

zeznah. Skladaiacv oSwiddczenie 
-iest

do 'k-lauzuli ndstgpujqcej odpowiedzialnoSci karnej 2a 2l.o2enie. falszywbgo
iem vqorem odoowiedzialn alszvwvch zeznah. Skladaiacv o6wiadczenie iest
do 'k-lauzuli ndstgpujqcej odpowiedzialnoSci karnej 2a 2lo2enie falszywbgo

a.". puje pouczenie oig-anfu za skladanie falszywych zeznan (art. 17b usiawy).
W przypadku zbiegu uprawnieri do nastqpujqcych Swiadczeri:

e korzvstania z urloou wvchowawczeqo. lub
4 r. o ustaleniu iwypfaci6 zasilk6w dl5 cipiekun6w

nq - tak2e w przypadku, gdy Swiadczenia te przyslugujqw zwiqzku

Osoba ubieg.ajqca sig jest obowiqzana niezwlocznie. powiadomi6 gminny organ.wla6ciwy o ka2dej zmianie.nlajqcej wplyw na
prawo oo swradczenra pleregnacyjnego, w rym rownrez o pzypaqKu wylazou wnrosKoqawcy ruD czfonKa Jego roozrny poza granrce
Rzeczypospol itej Polskiej.
Niepoinformowanie gminnego organu wla6ciwego prowadzqcego postgpowanie w sprawie Swiadczef rodzinnych o zmianach, o
kt6rych mowa powy2ej,. mo2e skutkowa6 powstaniem nienale2nie pobranych Swiadczef rodzinnych, a w konsekwencji -
konieczno6ciq ich zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za op62nienie.

2) OSWADCZENTA SLUZACE USTALENTU PRAWA DO SWADCZENTA PTELEGNACYJNEGO
2.1 O6wiadczam, 2e:

a) powyzsze dane sq prawdziwe,
b) zapoznalamlzapoznalem sig z warunkami uprawniajqcymi do Swiadczenia pielggnacyjnego,
c) nie mam ustalonego prawa do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytulu Smierci mal2onka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do

renty rodzinnej i innego Swiadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasilku stalego, nauczycielskiego Swiadczenia
kompensacyjnego, zasilku przedemerytalnego i Swiadczenia przedemerytalnego,

d) nie mam ustalonego prawa do Swiadczenia pielggnacyjnego, specjalnego zasilku opiekuiczego i zasilku dla opiekuna, o kt6rym mowa' w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalehiu iftyplSrbie Zasilk6w dla Spiekunow,

Swiadczenie pielggnacyjne przysluguje, je2eli niepelnosprawno56 osoby wymagajqcej opieki powstala:

1) nie p6zniej niz do ukoriczenia 18. roku 2ycia lub
2) w trakcie nauki w szkole lub szkole wyzszej, jednak nie p62niej niz do ukoiczenia 25, roku 2ycia (art. 1 7 ust. 1 b ustawy).
Swiadczenie

nie przebywam ani czlonek mojej rodziny nie przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej(1)w pafstwie, w ktorym majq

zastosowanie przepisy o koordynacji system6w zabezpieczenia spolecznego(2),

rz\ l-l przebywam lub czlonek mojej rodziny przebywa poza granicami Rzeczypos litej Polskiej(1)w pahstwie, w kt6rym majq
'''/ | | zastosowanie przepisy o koordynacji system6w zabezpieczenia spotecznego(2).

(w przypadku zaznaczenia wypelnij sekcjg DANE czLoNK6W TWOJEJ RODZINY PRZEBYVI,AJACYCH ZA GRANICA)

(1 ) Nie dotyczy wyjazdu lub pobytu turystycznego, leczniczego lub zwiqzanego z podjgciem przez dziecko ksztalcenia poza granicami Rzeczypospolite Polskiej.

(2) Przepisy o koordynacji system6w zabezpieczenia spolecznego majq zastosowanie na terenie: Austrii, Belgii, Chorwacji, Danii, Finlandii, Francji, Grecji,
Hiszpanii, Holandii, lrlandii, Luksemburga, Niemiec, Portugalii, Szwecji, Wloch, Wielkiej Brytanii, Cypru, Czech, Estonii, Litwy, t-otwy, Malty, Polski, Slowacji,
Slowenii, Wggier, Bulgarii, Rumunii, Norwegii, lslandii, Liechtensteinu, Szwajcant.
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e)

0.
s)

n)

T

nieisz
za-sil o kt6rvm mowa w art. 10 ustawv, prawo do
nego ilku dld opiekuna, o kt6rym mowa w ustawie

q do Swiadczenia na pokrycie wydatk6w zwiqzanych z opiekq
ub dwustronne umowy ozabezpieczeniu spolecznym stanowig, 2e
qzanych z opiekq nie wylqcza' prawa do'takiegoSwiadczenia na

zarobkowej (przez zatrudnienie
u pracy,.stosunku sluzbowego, u
agencyJnej, umgryy zrecenra, u

olnrczycn luo spolozrelnr usfug ro



DANE CZLONKOW TWOJEJ RODZINY PRZEBYWAJACYCH ZA GRANICA
podaj: irnig, nazwisko, numer PESEL, kraj przebywania czlonka/czlonk6w rodziny za granicq wraz z adresem zamieszkania poza granicami RP, nazwg i

adres pracodawcy lub miejsce prowadzenia dzialalnosci gospodarczej poza granicami RP:

2.2) Wypetnij ponizsze o6wiadczenie je6li jeste6 osobq, na kt6rej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. ' Kodeks

rodzinny iopiekuriczy (Dz. U. 22015 r. poz.583, zp62n. zm.) ciqzy obowiqzek alimentacyjny, innq ni2 osoba spokrewniona w
pierwszym stopniu, opiekun faktyczny dziecka lub osoba bqdEca rodzinE zastepczq spokrewnionq, w rozumieniu ustawy z dnia 9

czerwca 2011 r, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastqpczej (Dz. U. z 2016 r. poz' 575, z p62n. zm'l'

rodzicielskich, sq maloletni lub legitymujq sig ozeczeniem o znacznym

wymagajqcq opieki, sq maloletnie lub legitymujq siQ orzeczeniem o

ni osobv bedacei rodzina zaslegcza spokrewniona, dla dziecka
o wspidraniu rbdliny i syst-emie pi'eczy zdstqpczej, lub legitymujq sig

Oswiadczam, 2e jestem i;wiadoma/Swiadomy odpowiedzialno5ci karnei za zlozenie falszywego o€wiadczenia'

(MiejscowoS6) (Data: dd / mm / nrr) (Podpis wnioskodawcy)

czEse ill
Oswiadczenie wnioskodawcy o zaprzestaniu prowadzenia gospodarstwa rolnego lub wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym
przez rolnika, mafionka rolnika lub domownika

Wypelnij tylko wtedy, gdy jesteS rolnikiem, mal2onkiem rolnika lub domownikiem rolnika.

O6wiadczam, 2e:

rl ! rnr

2) E rnr<

pracy w gospodarstwie rolnym od dnia(1):

(1) Wpisz datg, od kiedy zaprzestalas/eS prgwadzenia gospodarstwa rolnego albo wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym.

Ojwiadczam, 2e jestem Swiadomal$wiadomy odpowiedzialnofici karnei za zlo2enie falszywego oSwiadczenia.

(Data: dd / mm / rrrr) (Podpis wnioskodawcy)

Proszg o wplatg SwlaOczenia pielegnacyjnego na nastgpujqcy nr rachunku bankowego/w sp6ldzielczej kasie oszczqdno6ciowo'
kredytowej (1):

Nrkon,a fltl nl-]tlt--l tltlrl [-][lII r[-][-][l tltl[-]n I[l[ltlL--iLl L-:L---rL-JLr r-JLJ,'l I LILIL--.iLl L-lLlLlLl LlLlLlLl LILJLILI

(tylko na specjalnych warunkach)

(1) Wypelnij w pzypadku, gdy Swiadczenie pielggnacyjne ma byc wplacane na rachunek bankowy / w sp6ldzielczej kasie oszczqdnoSciowo-kredytowej.

Do wniosku dol4czam nastepuj4ce dokumenty:
1)

| | rutf Oswiadczam,2e iestem rolnikiem lub malzonkiem albo domownikiem rolnika.

! r'rre Oswiadczam, 2e zapzeslalem I zaprzestalam prowadzenia gospodarstwa rolnego albo wykonywania

2)

3)

4)

Oswiadczam, 2e jestem Swiadoma/Swiadomy odpowiedzialno6ci karnei za zlo2enie falszywego oSwiadczenia.

(MiejscowoS6)

PAP-COM HURT-DETAL Tel. 42-6531 470, 609 392 999

(Podpis wnioskodawcy)
wersja: SR-5(2)4/4

(Data: dd / mm / rrrr)


