
Nazwa organu wlasciwego prowadzacego postqpov/anie wsprawie
swiadczeri rodzinnych:

0§rpd.ek I'omucy Spolccznej
- Sgkeja Iwiadezert Rodzinnych -

Adres: 21t02§ W\m^, 111. Lubelska 121
tel. (681^ 75R-10-60

Zalacznik nr 15

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGIZ TYTULU
URODZENIA S/f DZIECKA

Czesc I

1. Dane osoby ubiegajacej sie o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytuiu
urodzenia s\q dziecka.

ImiQ Nazwisko

NumerPESEL')

i i I i i i i i I I I I

Data urodzenia

Stan cywilny Obywatelstwo

Miejsce zamieszkania Telefon

Miejscowosc Kod pocztowy

Ulica Nr domu Nr mieszkania

'J Wprzypadku gdy nie nadano numcru PESEL nalezy podac numor dokumcntv potwierdzajacego tozsamosc.

2. Wnosz? o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytutu urodzenia s\q dziecka na
nastepujqce dzieci:

Lp. Imie i nazwisko NumerPESEL') Data urodzenia

1
I I i I I i I i i i i i

2
i i i I I

3
I i i I I i i i i i i i

') Wprzypadkugdy nio nadano numeruPESELnalezy podat numer dokumontupotwiordzafaccgo tozsamosi.

3. Dane czlonkow rodziny (w tym dziecka do ukonczenia 25 lat, a takze dziecka, ktore
ukoriczyto 25. rok zycia, legitymujqcego si§ orzeczeniem o znacznym stopniu
niepetnosprawnosci, jezeli w zwiazku z ta^ niepemosprawnoscia^ rodzinie przysfuguje
swiadczenie piel^gnacyjne lub specjalny zasitek opiekuhczy). Do cztonkow rodziny nie
zaiicza s\q dziecka pozostajacego pod opieka^opiekuna prawnego, dziecka pozostajacego
w zwiazku matzeriskim, a takze pelnoletniego dziecka posiadajacego wlasne dziecko.

Wsktad rodziny wchodzq:

1.
iimhfinazwisko) slopieA pokrowionstwa PESEL') urzud skarbony)

(imie i nazwisko stopieU pokrowienslwa PESEL') urzqdskarbowy)

3.
(imie i nazwisko stopieA pokrowioiisiwa PESEL') unad skarbowy)
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4
urzap skarbowy}(imkf i nazwisko

5

stopien pokrowtenstwo PESEL')

(imre i nazwisko

6

stopioA pokrewhAstwo PESEL') unad skartxmy)

(imie i nazwisko

7

stopieA pokrownAstwo PESEL') uriap skarbowy)

(imie tnazwisko StopieApokrewioAshvo PESEL') urzad skatbowy)

') Wprzypadkugdy nie nadano numcruPESELnalezy podai numcr dokumentu potwicrdzafaccgo toisamoid.

4. Inne dane

4.1 taczna kwota alimentow swiadczonych na rzecz innych osob wyniosta w roku *)

zl gr.

4.2 W roku kalendarzowym poprzedzaja^cym okres zasilkowy lub po tym roku nastapila / nie nastapila **)
utrata dochodu ***).

4.3 W roku kalendarzowym poprzedzajacym okres zasilkowy lub po tym roku nastapilo / nie nastapilo **)
uzyskanie dochodu ****).

*) Wpisac rok, z ktorego dochod stanowi podstawe ustalenia dochodu rodziny.
**) Niepotrzebne skreslic.

***) Utrata dochodu, zgodnie z art. 3 pkt 23 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o swiadczeniach
rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z pozn. zm.), zwanej dalej „ustawa.", oznacza
utrate. dochodu spowodowana;
- uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
- utrata. prawa do zasiiku lub stypendium dla bezrobotnych,
- utrata. zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wylaczeniem pracy wykonywanej na

podstawie umowy o dzielo,
- utrata. zasiiku przedemerytalnego lub swiadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego

swiadczenia kompensacyjnego, a takze emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty
socjalnej, z wyja.tkiem rent przyznanych rolnikom w zwiazku z przekazaniem lub
dzierzawa.gospodarstwa rolnego,

- wyrejestrowaniem pozarolniczej dzialalnosci gospodarczej,
- utrata. zasiiku chorobowego, swiadczenia rehabilitacyjnego lub zasiiku macierzyhskiego,

przystuguja.cych po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
- utrata. zasadzonych swiadczeri alimentacyjnych w zwiazku ze smiercia.osoby

zobowiazanej do tych swiadczeh.
****) Uzyskanie dochodu, zgodnie z art. 3 pkt 24 ustawy oznacza uzyskanie dochodu spowodowane:

- zakohczeniem urlopu wychowawczego,
- uzyskaniem prawa do zasiiku lub stypendium dla bezrobotnych,
- uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wylaczeniem pracy wykonywanej

na podstawie umowy o dzielo,
- uzyskaniem zasiiku przedemerytalnego lub swiadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego

swiadczenia kompensacyjnego, a takze emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
z wyja.tkiem rent przyznanych rolnikom w zwiazku z przekazaniem lub dzierzawa. gospodarstwa
rolnego,

- rozpoczQciem pozarolniczej dzialalnosci gospodarczej,
- uzyskaniem zasitku chorobowego, swiadczenia rehabilitacyjnego lub zasiiku macierzyhskiego,

przyslugujacych po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

(data,podpis osofty ubiogajqcojsic)
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Czesc II

1) Oswiadczenie dotycza.ce ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi z tytulu
urodzenia sie dziecka

Oswiadczam, ze:

- powyzsze dane sa, prawdziwe,
- zapoznalam/zapoznalem sie. z warunkami uprawniajacymi do jednorazowej zapomogi z

tytulu urodzenia sie. dziecka,
- cztonkowi rodziny nie przysluguje na dziecko swiadczenie z tytulu urodzenia dziecka za

granica..

W przypadku zmian majacych wpryw na prawo do jednorazowej zapomogi z tytulu
urodzenia si? dziecka, w szczegolnosci zaistnienia okolicznosci wymienionych powyzej
lub uzyskania dochodu, osoba ubiegaja.ca si? jest zobowiazana niezwtocznie
powiadomic o tych zmianach podmiot realizujacy swiadczenia rodzinne.

Niepoinformowanie organu wlasciwego prowadzqcego postepowanie w sprawie
swiadczeh rodzinnych o zmianach, o ktorych mowa powyzej, moze skutkowac
powstaniem nienaleznie pobranych swiadczeh rodzinnych, a w konsekwencji -
koniecznoscia^ ich zwrotu.

Do wniosku dotaczam nastepujace dokumenty:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

(dala. podpts oscby utoegdjapej sie,

Oswiadczam, zejestem swiadomy/swiadoma odpowiedzialnosci karnej za ziozenie faiszywego oswiadczenia.

(miejscGHO&, dale) (podpis osoby ubktgofqccj sieskfadajqcej oiniadczeniej
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Pouczenie

Jednorazowa zapomoga z tytulu urodzenia si? dziecka przysluguje:
1) obywatelom polskim,
2) cudzoziemcom:

a) do ktorych stosuje si? przepisy o koordynacji systemow zabezpieczenia spotecznego,
b) jezeli wynika to z wiazacych Rzeczpospolita. Polska. umow dwustronnych o zabezpieczeniu

spofecznym,
c) przebywajacym na terytorium Rzeczypospoiitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie

si?, zezwolenia na pobyt rezydenta dlugoterminowego Wspolnot Europejskich, zezwolenia na
zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w zwiazku z okolicznoscia., o ktorej mowa
w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r.
Nr 264, poz. 1573 oraz z 2012 r. poz. 589 i 769), lub w zwiazku z uzyskaniem w Rzeczypospoiitej
Polskiej statusu uchodzcy lub ochrony uzupelniajacej, jezeli zamieszkuja^z czlonkami rodzin
na terytorium Rzeczypospoiitej Polskiej

-jezeli zamieszkuja. na terytorium Rzeczypospoiitej Polskiej przez okres zasilkowy, w ktorym
otrzymuja. swiadczenia rodzinne, chyba ze przepisy o koordynacji systemow zabezpieczenia
spolecznego lub dwustronne umowy mi?dzynarodowe o zabezpieczeniu spofecznym stanowia.
inaczej (art. 1 ust. 2 i 3 ustawy).

Jednorazowa zapomoga przysluguje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi
faktycznemu dziecka, jezeli dochod rodziny w przeliczeniu na osob? nie przekracza kwoty kryterium
dochodowego okreslonego w ustawie.
Wniosek o wyplat? jednorazowej zapomogi sklada si? w terminie 12 miesi?cy od dnia narodzin
dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka obj?tego opieka. prawna., opieka, faktyczna. albo
dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesi?cy od dnia obj?cia dziecka opieka^albo
przysposobienia nie pozniej niz do ukohczenia przez dziecko 18. roku zycia. Wniosek zlozony po
terminie organ wlasciwy pozostawia bez rozpoznania.
Jednorazowa zapomoga nie przysluguje, jezeli czlonkowi rodziny przysluguje za granica. swiadczenie
z tytulu urodzenia dziecka, chyba ze przepisy o koordynacji systemow zabezpieczenia spolecznego
lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu spolecznym stanowia. inaczej.

Zapomoga, przysluguje, jezeli kobieta pozostawala pod opieka, medyczna, nie pozniej niz
od 10. tygodnia ciazy do porodu (wymogu tego nie stosuje si? do osob b?da^cych prawnymi lub
faktycznymi opiekunami dziecka, a takze do osob, ktore przysposobily dziecko).
Pozostawanie pod opieka^medyczna.potwierdza si? zaswiadczeniem lekarskim lub zaswiadczeniem
wystawionym przez polozna.. Przepisy wydane na podstawie art. 9 ust. 8 ustawy stosuje si?
odpowiednio.

Oswiadczam, ze zapoznalam/zapoznalem sie z powyzszym pouczeniem.

(miejsccwosc,data i podpis osoby skfadajacoiotwadczeniQ)
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DziennikUstawNM83 - 13914 Poz. 1234

Zalqcznik do rozporzqdzenia Ministra Zdrowia
i dnia 14 wrzeSnia 2010 r. (poz. 1234)

WZdR

dnia

(picczcc zakludu opicki zdrowotncj/
praktyki Ickarskicj praktyki polozncj")

ZA$WIADCZENIE
Ickarskic/wystawionc przez poloznsi1'

pohvierdzajqce pozostawanie kobiety pod opieka. medyczmi nie pozniej niz od ^
10. tygodnia ctyiy do porodu, uprawniaja.cn do dodatku z tytulu urodzenia dziecka'

Pani ;
(imie. i nazwisko)

numcr PESEL lub nazwa i numcr dokuincniu potw ierdzajaeego tozsanmsc

zamieszka
(adres zamicszkania)

pozostawalapodopickqmcdycz.ia.od tygodnia ciqzy do porodu.

Tcnniny udzielcnia swiadczcn zdrowolnych ':
1) pierws/.y trymcstrciazy -
2) dnigi irymcslrciqzy-
3) ir/cei irvmcstr ciazy -

;*>\(picczqtka i podpis Ickarza •' polozncj )

^inE^S/cnic /uodnic zart. 15b ust. 6ustawy / dnia 28 listopada 2003 r. oswiadczeniacb
rod/i.mycli (1)/. U. /. 2006 r. Nr 139. po/. 992. zpozn. /.in.) slanowi lak/c podstawc u/.yskania jednorazowej
zapomogi z tytulu urodzenia si? /ywego dziecka.

51 Wprzypadku kobiely nieposiadajqeej numeni l'ESEL.
i} Nalezv wpisae tcrmin udzielonego jedncgo swiadczenia;izdrowotnego w kazdym trymestrze ciqzy.



Zala.cznik nr 5 do rozponosfzonm MinistraPracy i PoktykiSpdocmcj z dnia 27 grudniti2011 r (poz. 1770)

Zafacznik nr 2a

OSWIADCZENIE CZLONKA RODZINY O DOCHODZIE PODLEGAJA.CYM OPODATKOWANIU
PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSOB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKRESLONYCH

WART. 27, 30b, 30c i 30e USTAWYZ DNIA 26 LIPCA 1991 r. O PODATKU DOCHODOWYM OD
OSOB FIZYCZNYCH, UZYSKANYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJACYM OKRES

SWIADCZENIOWY

Oswiadczam, ze w roku podatkowym _ _

1. Dochod wyniost

2. Podatek nalezny wyniosl

3. Skladki na ubezpieczenie spoleczne
odliczone od dochodu wyniosty

zl

zl

gr.

gr-

zt gr-

Oswiadczam, zejestem swiadomy/swiadoma odpowiedzialnosci karnej za ziozenie faiszywego
oswiadczenia.

(miojscowoSd,data) tpodpis czfonkn rodziny sklndn/ncogo oSwiodczanie)

Przychod pomniejszony o kosztyuzyskania przychodu, bez pomniejszania skladki na ubezpieczenia spoleczne i zdrowolne orazbez pomniejszania o naleznypodatek dochodowy.
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Imie i nazwisko czlonka rodziny
Zalqcznik nr 8

OSWIADCZENIE O WYSOKO&CI SKLADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE W ROKU
KALENDARZOWYM POPRZEDZAJA.CYM OKRES ZASILKOWY

Oswiadczam, ze w roku kalendarzowym wysokosc skladki na ubezpieczenie

zdrowotne wyniosla zl. gr.

Oswiadczam, zejestem swiadomy/swiadoma odpowiedzialnosci karnej za ziozenie faiszywego
oswiadczenia.

(miejscowoit, dnia) (podpis czlonko rodzinyskladajqcogo oswiodczonie)



Zalacznik nr 6

OSWIADCZENIE CZLONKA RODZINY ROZLICZAJA.CEGO SIE NA PODSTAWIE PRZEPISdW
O ZRYCZALTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKT6RYCH PRZYCHODOW
OSIA_GNI£TYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE O DOCHODZIE OSIA.GNIETYM W ROKU

KALENDARZOWYM POPRZEDZAJA.CYM OKRES ZASILKOWY

Oswiadczam, ze w roku kalendarzowym uzyskalam/uzyskalem dochod z dzialalnosci
opodatkowanej w formie:

(zakrosl/6 odpowiedni k-wadral)

I I ryczaltu ewidencjonowanego

L_| karty podatkowej

1. Dochod po odliczeniu kwot z pozycji 2-4 wyniosl _ zl gr.

2. Nalezne skladki na ubezpieczenia spoleczne wyniosly zl gr.

3. Nalezne skladki na ubezpieczenie zdrowotne wyniosly zl gr.

4. Nalezny zryczaltowany podatek dochodowy wyniosl zl gr.

Oswiadczam, zejestem swiadomy/swiadoma odpowiedzialnosci karnej za ziozenie faiszywego
oswiadczenia.

(miejscowos'C, data) (podpis czlonka rodziny skladdjacego oswiadczonio)



Imie i nazwisko czlonka rodziny
Zalqcznik nr 7

OSWIADCZENIE CZLONKA RODZINY O DOCHODZIE NIEPODLEGAJA.CYM OPODATKOWANIU
PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSOB FIZYCZNYCH, OSIA.GNIETYM W ROKU

KALENDARZOWYM POPRZEDZAJA.CYM OKRES ZASILKOWY

Oswiadczam, ze w roku kalendarzowym uzyskalam/uzyskatem dochod

w wysokosci zl gr z tytulu:

1) gospodarstwa rolnego") - zl

(powierzchnia gospodarstwa w ha przeliczeniowych _... )

2)

3) -

4) - -

Oswiadczam, zejestem swiadomy/swiadoma odpowiedzialnosci karnej za ziozenie faiszywego
oswiadczenia.

(miejscowo&c,data) (podpis czlonka rodziny skladojqccgo oswiadczonio)

') 12 x przecietna liczba ha przeliczeniowych iv roku kalendarzowym poprzedzaja.cymokres zasilkoy.y x kwota miosiecznogo dochodu z 1 ha przeliczoniowego
oglaszana wdrodze obwieszczenia przezProzesa Giownego Urzedu Slatystycznego

Pouczenie

Oswiadczenie obejmuje nastepujace dochody w zakresie niepodlegajacym opodatkowaniu podatkiem dochodowym (art.3
pkt 1 lit. c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o swiadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z poz. zm.)):

- renty okreslone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidow wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
- renty wyplacone osobom represjonowanym i czlonkom ich rodzin przyznane na zasadach okreslonych vv przepisach o

zaopatrzeniu inwalidow wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
- swiadczenia pieni^zne oraz ryczalt energetyczny okreslone w przepisach o swiadczeniu pieni^znym i uprawnieniach

przyslugujacych zolnierzom zastepczej sluzby wojskowej przymusowo zalrudnianym w kopalniach wegla, kamieniolomach,
zaktadach rud uranu i batalionach budowlanych,

- dodatek kornbatancki, ryczalt energetyczny i dodatek kompensacyjny okreslone w przepisach o kombatantach oraz niektdrych
osobach b§da.cych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

- swiadczenie pieniezne okreslone w przepisach o swiadczeniu pienieznym przysluguja.cym osobom deportowanym do pracy
przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzesze Niemieckajub Zwiazek Socjalistycznych Republik Radzieckich,

- emerytury i renly otrzymywane przez osoby, ktore utracily wzrok w wyniku dzialah w latach 1939-1945 lub eksplozji pozoslalych
po tej wojnie niewypalow i niewybuchow,

- renty inwalidzkiez tytulu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz czlonkow ich rodzin,
renty wypadkowe osob, ktorych inwalidztwo powstalo w zwiazku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej
w latach 1939-1945, otrzymywane z zagranicy,

- zasiiki chorobowe okreslone w przepisach o ubezpieczeniu spolecznym rolnikoworaz w przepisach o systemie ubezpieczeri
spolecznych,

- srodki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rzadow pahstw obcych, organizacji miedzynarodowych lub
miedzynarodowych instytucji finansowych pochodza.ceze srodkow bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej
deklaracji lub umow zawartych z tymi panstwami, organizacjami lub instytucjami przez Rade Ministrow, wlasciwego ministra lub
agencje rzadowe, w tym rowniez w przypadkach, gdy przekazanie tych srodkow jest dokonywane za posrednictwem podmiotu
upowaznionegodo rozdzielania srodkow bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotow, ktorym ma sluzyc ta pomoc,

- naleznosci ze stosunku pracy lub z tytulu stypendium osob fizycznych majacych miejsce zamieszkania na terytorium
Rzeczypospoiitej Polskiej, przebywaja.cych czasowo za granica. - w wysokosci odpowiadajacej rownowartosci diet z tytulu
podrozy sluzbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracov/nikow zatrudnionych w panstwowych lub samorza.dowych
jednostkach sfery budzetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21,
poz. 94, z pozn. zm.),



- naleznosci pieniezne wyptacone policjantom, zolnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych
uzytych poza granicami pahstwa w celu udzialu w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sil paristwa albo pahstw sojuszniczych,
misji pokojowej, akcji zapobiezenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a takze naleznosci pieniezne wyplacone zolnierzom,
policjantom, celnikom i pracownikom pelniacym funkcje obserwatorow w misjach pokojowych organizacji miedzynarodowych
i sil wielonarodowych,

- naleznosci pieniezne ze stosunku sluzbowego otrzymywane w czasie sluzby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji,
Pahstwowej Strazy Pozarnej, Strazy Granicznej, Biura Ochrony Rzadu obliczone za okres, w ktorym osoby te uzyskaly dochod,

- dochody czlonkow rolniczych spoldzielni produkcyjnych z tytulu czlonkostwa w rolniczej spoldzielni produkcyjnej, pomniejszone
o skladki na ubezpieczenia spoleczne,

- alimenty na rzecz dzieci,
- stypendia doktoranckie i habilitacyjne przyznane na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z pozn. zm.) stypendia doktoranckie okreslone w
art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyzszym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742 i 1544), stypendia
sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z pozn. zm.) oraz inne
stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom,

- kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osob fizycznych, otrzymywanych przez osoby wykonujace czynnosci
zwiazane z pelnieniem obowiazkdw spolecznych i obywatelskich,

- naleznosci pieniezne otrzymywane z tytulu wynajmu pokoi goscinnych w budynkach mieszkalnych polozonych na terenach
wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywajaeym na wypoczynku oraz uzyskane z tytulu wyzywienia tych osob,

- dodatki za tajne nauczanie okreslone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674,
z pozn. zm.),

- dochody uzyskane z dzialalnosci gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej
okreslonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych,

- ekwiwalenty pieniezne za deputaty w^glowe okreslone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji
przedsiebiorstwa pahstwowego „Polskie Koleje Pahstwowe",

- ekwiwalenty z tytulu prawa do bezplatnego wegla okreslone w przepisach o restrukturyzacji gornictwa wegla kamiennego
w latach 2003-2006,

- swiadczenia okreslone w przepisach o wykonywaniu mandatu posla i senatora,
- dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,
- dochody uzyskiwane za granica. Rzeczypospoiitej Polskiej pomniejszone odpowiednio o zaplacone za granica. Rzeczypospoiitej

Polskiej: podatek dochodowy oraz skladki na obowiazkowe ubezpieczenia spoleczne i obowiazkowe ubezpieczenie zdrowotne,
- renty okreslone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarow wiejskich ze srodkow pochodzacych z Sekcji Gwarancji

Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarow wiejskich z udzialem
srodkow Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich,

- zaliczke alimentacyjna. okreslona. w przepisach o post^powaniu wobec dluznikow alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,
- swiadczenia pieniezne wyplacane w przypadku bezskutecznosci egzekucji alimentow,
- pomoc materialna. o charakterze socjalnym okreslona. w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oswiaty

(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z pozn. zm.) oraz pomoc materialna.okreslona. w art. 173 ust. 1 pkt 1, 2 i 8, art. 173a,
art. 199 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 i art. 199a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyzszym.

Stypendia, o ktorych mowa w pouczeniu, ktore powinny bye wykazane jako dochod niepodlegajacy opodatkowaniu to m.in.:
1) stypendia doktoranckie i habilitacyjne przyznane na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki,
2) przyznane na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyzszym,

a) stypendia doktoranckie, okreslone w art. 200 ww. ustawy
b) stypendia o charakterze socjalnym i zapomogi, takie jak:

- stypendia dotycza.ee studentdw, okreslone w art. 173 ust. 1 pkt 1, 2 i 8 ww. ustawy,
- stypendia dotycza.ee doktorantow, okreslone w art. 199 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ww. ustawy,
- pomoc materialna dla doktorantow przyznawana zgodnie z art. 199a ww. ustawy przez jednostki samorzadu terytorialnego

na zasadach okreslonych w art. 173a ww. ustawy,
3) stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
4) stypendium szkolne oraz zasilek szkolny (tj. stypendia materialne o charakterze socjalnym) wynikaja.ee z ustawy

z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oswiaty,

Oswiadczam, ze zapoznalam/zapoznaiem sie z powyzszym pouczeniem.

(mieisco*x>s£. data i potiprsosoby skladaficei osvr-adczenie)
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w

(imie i nazwisko)

(adres)

Niemce, dnia

Osrodek Pomocy Spotecznej
ul. Lubelska 121

21-025 Niemce

Prosz? o wyplacanie jednorazowej zapomogi z tytuhi urodzenia si? dziecka na konto:

(nazwa banku)

(podpis)

limit i nazwisko)

(adre.. raimeszkania)

mi (tuuodu osohistcgo)

Uprzedzona(y) o odpowiedzialnosci karnej wynikajacej z art. 233 § 1Kodeksu Kamego Dz. U.
Nr 88 poz. 553 z 1997 r. /-„Kto skladajac zeznanie majace sluzyc za dowod wpost^powaniu sadowym
lub innym post?powaniu prowadzonym na podstawie ustawy zeznaje nieprawde. lub zataja prawd?
podlega karze pozbawienia wolnosci do lat3"/.

ipodpis osoby uprzedzonej)

OSWIADCZENIE

Oswiadczam. ze nie przyslugujemi, ani czlonkowi mojej rodziny za granicq swiadczenie z tytulu
urodzenia dziecka.

p-sJpis<woh> ubieiajvej sic •


