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WNIOSEK
O USTALENIE PRAWA DO SWNDCZENIA RODZICIELSKIEGO

l,Zapoznal sig z warunkami przyslugiwania Swiadczenia rodzicielskiego umieszczonymi w pouczeniu w CZESCI ll wniosku,

2. Wypelniaj WIELKIMI LITERAMI.

3. Pola "Seria i numer dokumentu potwierdzajqcego to2samo56" dotycze tylko tych os6b, kt6rym nie nadano numeru PESEL,

4. Pofa wyboru zaznaczajffi luU [.

NAZWA ORGANU WTASCWEGO PROWADZACEGO POSTEPOWANTE W SPRAWTE sWnOCZeHn RODZICIELSKIEGO (1)

ADRES ORGANU WTASCWEGO PROWADZACEGO POSTEPOWANTE W SPRAWTE sWrmCZrnA RODZICTELSI(EGO (1)

01. Gmina / Dzielnica

02. Kod pocztowy 03. MiejscowoS6

n-[fT-l
04. Ulica

06. Numer lokalu

(1)Pzez organ wla5ciwy rozumie siq w6jta, burmistza lub prezydenta miasta wla5ciwego ze wzglgdu na miejsce zamieszkania osoby skladajqcej wniosek.

czEsc I

1. Dane osoby skladaj4cej wniosek o Swiadczenie rodzicielskie, zwanej dalej ,,wnioskodawcq"

DANE WNIOSKODAWCY
01.lmie

02. Nazwisko

03. Numer PESEL 0

06. Obywatelstwo

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

ADRES ZAMIESZKANIA
01. Gmina / Dzielnica

03. Miejscowo66

04. Ulica

05. Numer domu 06. Numer mieszkania

08. Adres poczty elektronicznej - e-mail (2)

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

(2) Podanie adresu e-mail ulatwi kontakt w sprawie wniosku ijest obowiqzkowe gdy skladasz wniosek drogq elektronicznq.
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2. Skladam wniosek o Swiadczenie rodzicielskie na nastgpuj4ce dzieci:
(Je2eli liczba dzieci, na kt6re wnioskujesz o Swiadczenie rodzicielskie jest wigksza, dodatkowo wypelnij i dolqcz do niniejszego formulauazal4cznik SR-72)

czEsc il PouczENrA roswnDczENlA

1. POUCZENIE

Swiadczenie rodzicielskie przysluguje:
L

1) obywatelom polskim,

2l cudzoziemcom:

a) do kt6rych stosuje sig przepisy o koordynacji system6w zabezpieczenia spolecznego,

b) jezeli wynika to zwiq2qcych Rzeczpospolitq Polskq um6w dwustronnych o zabezpieczeniu spotecznym,
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c) przebywajqcym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt staly, zezwolenia na pobyt rezydenta
dlugoter eni asowy udziel u z okoliczno6ciami, o kt6rych mowa w art.
127 lub 12 r. o cudzozi ooz. 1650. z o62n. zm.). lub w zwiazku z
uzyskan atu lub ochrony j'ezeli zamies2kujq z czlonkami rod2in na
teivtoriu
d) 

-posiadajqcym 
kartg pobytu z adnotailq,,dostgp do rynku pracy", z wylqczeniem obywateli paristw trzecich, kt6rzy uzyskali

zezwolenie na orace na tervtorium oahstwa czlonkowskieoo na okres nieorzekraczaiacv sze6ciu miesiecv. obvwateli oahstw trzecich
przyjgtych w cetu priOlgcia studi6w braz obywateli pahstw-trzecich, kt6rzy majq prawo do wykonywania pibcyha podstawie wizy

- jezeli zamieszkujq na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasilkowy, w kt6rym otrzymujq Swiadczenia rodzinne, chyba
zabezoieczenia spoleczneqo lub dwustronne umowv miedzvnarodowe o zabezlieczeniu

3 usiawy zdnia'28 listop-ada 2003 r. o Swiadczenibch rodZinnych (Dz. U. z2016r.poz.

Swi st. 1 ustawy):
1) matce albo ojcu dziecka, z uwzglgdnieniem art.17c ust.2 ustawy,

2) opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objgcia opiekq dziecka w wieku do ukohczenia 7. roku 2ycia, a w przypadku dziecka,
wobec kt6rego podjqto decyzjq o odroczeniu obowiqzku szkolnego - do ukoriczenia 10. roku zycia,

3) rodzinie zastgpczej, z wyjqtkiem rodziny zastgpczej zawodowej, w przypadku objgcia opiekq dziecka w wieku do ukohczenia 7. roku
2ycia, a w przypadku dziecka, wobec kt6rego podjgto decyzjg o odroczeniu obowiqzku szkolnego - do ukohczenia 10. roku zycia,

41 osobie, kt6ra pzys ko, w przypadku objgcia opiekq dziecka w wieku do ukoriczenia 7. roku 2ycia, a w przypadku dziecka,' wobec kt6rego pod odroczeniu obowiqzku szkolnego - do ukohczenia '10. roku zycia.
Swiadczenie rodzicielskie przysluguje ojcu dziecka w pzypadku (art. 17c ust. 2 ustawy):

ma a okres
run b okres
ia z od dnia

Swiadczenie rodzicielskie przysluguje przez okres:
1) 52,tygodni . W przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub objgcia opiekq

Jeonego ozrecKa,
porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub objqcia opiekq dwojga

dzie, przysposobienia trojga dzieci lub obj,gcia.opie.kA trojga dzieci,
oroozre, przysposoorenra czworga ozrecr ruD oDJQcra opreKq czworga

zy jednym porodzie, przysposobienia pigciorga i wigcej dzieci lub

Swi
1)
2) czenia przez dziecko 7. roku 2ycia, a w przypadku dziecka, wobec kt6rego podjgto

dlu2q ni2 do ukohczenia przez nie 10. roku 2ycia - w przypadku opiekuna faktycznego

3) p ecka, nie dlu2ejni2 do ukohczeniaptzez dziecko 7. roku 2ycia,a w przypadku dziecka, wobec kt6rego podieto' ij niu obowiqzku szkolnego, nie dluzej ni2 do ukoriczenia przez nie 
-i0. 

roku 2ycia' - w przypacit<u os<iOyp dziecko (art. 17c ust. 4 ustawy).
W razie uro okresie, z dnia 20
kwietnia 20 5 .r. po?. a. p.o jqgo
zakoiczeni wie'art. zibielskleprzysluguje nia rodzi z kobietg
2asitkutt-a od os6b

Osobie uprawnionej do Swiadczenia rodzicielskiego przysluguje:
1) w tym samym czasie iedno Swiadczenie rodzicielskie bez wzgledu na liczbe wychowywanych dzieci,
2) jedho Swiadczenie rodzicielskie w zwiqzku z wychowywanieri t'ego samegci dziecka lart. 17c ust. 8 ustawy).
Swiadczen ie rodzicielskie nie przyslu g uje, je2el i :

1) e dziecka lub faktyczny dziecka lub rodzina zastgpcza, otrzymujg zasilek macierzyriski lub
o przepisami pracy jako okres urlopu macierzyhskiego, okres urlopu na warunkach urlopu
o oou rodzicie

2l u pieczy zastg przypadku rodzic6w dziecka lub osoby, kt6ra przysposobila dziecko,
3) osoba ubieoaiaca sie o Swiadczenie rodzicielskie lub osoba pobieraiaca Swiadczenie rodzicielskie nie sorawuie lub' zaprzeslalispiawor,,iania osobistej opieki nad dzieckiem, w iym w iwiqzku z zatrudnieniem lub wykonywanieh innej pracy zarobkowej,

kt6re uniemozliwiajq sprawowanie tej opieki,
4l w zwiqzku z wychowywaniem tego samego dziecka lub w zwiqzku z opiekq nad tym samym dzieckiem jest ju2 ustalone prawo do

Swiadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasilku rodzinnego, o kt6rym mowa w art. l0, Swiadczenia pielqgnacyjnego, specjalnego
zasilku opiekuficzego lub zasilku dla opiekuna, o kt6rym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wyplacie zasilk6w dla
opiekunow,

5) osobie ubiegajqcej siq o Swiadczenie rodzicielskie przysluguje za granicq Swiadczenie o podobnym charakterze do Swiadczenia
rodzicielskiego, chyba 2e przepisyqkoordy-nacji system6w zabezpieczenia spolecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu
spolecznym Stanowiq inac2ej (arl. 17c ust.3 uslaWy)

W przypadku zbiegu uprawniefi do nastgpujqcych Swiadczefi:
1) Swiadczenia rodzicielskiego lub
2) Swiadczenia pielggnacyjnego, lub
3) specjalnego zasilku opiekuhczego, lub
4) dodatku do zasilku rodzinnego, z tytulu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, lub
5) zasilku dla opiekuna, o kt6rym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wyplacie zasitk6w dla opiekun6w

- przystuguje jedno z tych Swiadczehwybrane przez osobg uprawnionq - tak2e w pzypadku, gdy Swiadczenia te przyslugujq w zwiqzku
z opreKq nao roznymt osooamr \an. zt usr. c usrawy).

2. oSwrADczENrE sLUzAcE usrALENru PRAWA Do SwADczENtA RoDZTGTELSKTEGo
OSwiadczam, ze:

a) powyZsze dane sq prawdziwe,

b) zapoznalamlzapoznalem siq z warunkami uprawniajqcymi do Swiadczenia rodzicielskiego,

c) nie si iskiego lub uposa s ustalony.przepisami Kod okres urlopu
.. r.na , na warunkach ur hskiego lub okres urlopu.
d) dru b tku maciezyriskiego za okies ustalony przepisami o okres urlopu
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e)

f)

s)

h)

i)

i)

k)

hskieoo lub okres urloou rodziciels
dziecl<a nie otrzvmuid zasilku ma o lub uoosazeniaza o
zyhskiego, okred urlSpu na warun macierzyhskiego lub o

w pieczy zastgpczej(2),

nie podjglam/nie podjqtem ani nie kontynuujg zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, kt6ra uniemozliwia mi sprawowanie osobistej
opieki nad dzieckiem,
ni'e mam ustalonego prawa do Swiadczenia pielggnacyjnego, specjalnego zasilku opiekuhczego, dodatku do zasilku rodzinnego, z
tytulu opieki nad dZieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego lub zasilku dla opiekuna, o kt6rym mowa w ustawie z dnia
4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu iwyplacie zasitk6w dla opiekun6w,
Czy matka dziecka na kt6re skladasz wniosek urodzila dziecko w okresie pobierania zasilku dla bezrobotnych lub w ciqgu miesiqca po
jegozakohczeniu, lub w okresie przedlu2ania pobierania zasilku dla bezrobotnych na podstawie art. 73 ust. 3 ustawy zdnia20 kwietnia
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z p62n. zm.)(3)

! rnr, ! rurr,

rr I nie przebywam ani czlonek mojej rodziny nie przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej(4) w pafistwie, w kt6rym majq'' | | zastosowanie przepisy o koordynacji system6w zabezpieczenia spolecznego(5),

mt l---l przebywam lub czlonek mojej rodziny przebywa poza granicami Rzeczypospolltej Polskiej(4) w pafistwie, w ktorym majq"'' I I zasto6owanie przepisy o koordynacji system6w zabezpieczenia spolecznego(5).
(w przypadku zaznaczenia wypetnij sekcjg DANE CZLONKOW TWOJEJ RODZINY PRZEBYWAJACYCH ZA GRANIG{):

(1)Dotyczyos6b,okt6rychmowawarl.lTcust.lpkt2i3ustawy(opiekunafaktycznegodzieckairodzinyzastgpczej).
(2)Niedotyczyos6b,okt6rychmowawart.lTcust.lpkt2i3ustawy(opiekunafaktycznegodzieckairodzinyzastepczej).
(3) Nie dotyczy os6b, o kt6rych mowa w art. 1 7c ust. I pkt2- 4 ustawy (opiekuna faktycznego dziecka, rodziny zastgpczej, osoby, kt6ra przysposobila dziecko).
(4) Nie dotyczy wyjazdu lub pobytu turystycznego, leczniczego lub zwiqzanego z podjgciem przez dziecko ksztalcenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
(5) Przepisy o koordynacji system6w zabezpieczenia spolecznego majq zastosowanie na terenie: Ausirii, Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii,
Holandii, lrlandii, Luksemburga, Niemiec, Portugalii, Szwecji, Wloch, Wielkiej Brytanii, Cypru, Czech, Estonii, Litwy, t-otwy, Malty, Polski, Slowacji, Slowenii,
Wqgier, Bulgarii, Rumunii. Norwegii, lslandii, Liechtensteinu, Szwajcarii ot.zod 1 lipca 2013 r. Chorwacji.

DANE CZLONK6W rWOtel RODZINY PRZEBYWAJACYCH ZA GRANICA
Podaj: imig, nazwisko, numer PESEL, kraj przebywania czlonkaiczlonk6w rodziny za granicq wraz z adresem zamieszkania poza granicami RP, nazwg i

adres pracodawcy lub miejsce prowadzenia dzialalno5ci gospodarczej poza granicami RP:

Proszq o wplate Swiadczenia rodzicielskiego na nastepujqcy nr rachunku bankowego/w sp6ldzielczej kasie oszczqdno6ciowo-

kredvtowei(6): rr rrtr rrrr rr!! rrrr rrrr trrr
(tylko na specjahych warunkach)

(6) Wypelnij je6li chcesz, aby Swiadczenie rodzicielskie bylo pzekazywane na rachunek bankowy / w sp6ldzielczej kasie oszczgdno5ciowokredytowej.

wplyw na prawo d en Ino5ci zaistnienia
t 1 wniosku, w tym pr y lub czlonka jego
iej, wnioskodawca qz o tych zmianach g

wla6ciwy realizujqcy Swiadczenia rodzinne.
Niepoinformowanie gminnego organu wla6ciwego prowadzqcego postqpowanie w sprawie Swiadczefi rodzinnych o zmianach, o
kt6rych mow? poyy2ej, mo2e skutkowa6 powstaniem nienale2nie, pobranych Swiadczef rodzinnych, a w konsekwencji -konieczno5ciq'ich2wiotu wraz z odsetkami ustawowymi za op62nienie.

Do wniosku dolqczam nastgpujqce dokumenty:

O$wiadczam, 2e jestem 5wiadomal5wiadomy odpowiedzialno5ci karnej za zloienie falszywego ofwiadczenia.

KTES
KTES

1)

2)

3)

4)

(MiejscowoS6)

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

(Podpis wnioskodawcy)

wersja: SR-7(2)

(Data: dd / mm / nrr)


