
Nazwa oryanu wtasciwego prowadzqcego post^powanie w sprawie 
nwiadczeii rodzinnych: 

Adres: 

Zalncznik nr16 

Cz^sc I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASILKU PIEL^GNACYJNEGO 

Dane osoby ubiegaj^cej si^ o ustalenie prawa do zasifku piet§gnacyjnego 
Nazwisko 

Numer PESEL*) Data urodzenia 

I L J I I I I I I I I 
Stan cywilny Obywatelstwo 

Miejsce zamieszkania Telefon 
Miejscowosc Kod pocztowy 

Telefon 

Ulica Nr domu Nr mieszkania 

Telefon 

Wnosz^ o ustalenie prawa do zasitku piel^gnacyjnego dla ' : 

(imi^ i nazwisko J 

z tytutu: 
(zakreslid odpowiedni kwadrat) 

Q niepetnosprawnosci Q ukohczenia 75 roku zycia 

Dane osoby, ktorej wniosek dotyczy"*': 

Data urodzenia: numer PESEL ' : 

Obywatelstwo: 

Miejsce zamieszkania:. 

Telefon:. 
*} Wprzypadku gdy nie nadano numeru PESEL nalezy podac numer dokumentu potwierdzajqcego tozsamosc. 

**} Jezeli osoba ubiegajqca siq skiada wniosek a zasiiek piei^gnacyjny dla osoby pelnoletniej, jest obowiqzana przedstawic upowaznienie tej osoby do ziozenia wniosku w jej imieniu, chyba ze jest 
opiekunem prawnym. 

Jezeli nie dotyczy to osoby ubiegajqcej si^. 

Cz^sc II 
Oswiadczenie stuz^ce ustaleniu uprawnien do zasitku piel^gnacyjnego 
Oswiadczam, ze: 
- powyzsze dane sq. prawdziwe, 
- zapoznatam/zapoznatem s\q z warunkami uprawniaj^cymi do zasitku piel^gnacyjnego, 
- osoba, ktorej wniosek dotyczy, nie przebywa w instytucji zapewniaj^cej catodobowe utrzymanie, tj. domu 

pomocy spotecznej, placowce opiekuticzo-wychowawczej, mtodziezowym osrodku wyctiowawczym, 
sctironisku dla nieletnich, zaktadzie poprawczym, areszcie sledczym, zaktadzie karnym, zaktadzie 
opiekuticzo-leczniczym, zaktadzie piel^gnacyjno-opiekuhczym, a takze szkole wojskowej lub innej 
szkole, jezeli instytucje te zapewniaj^ nieodptatnie petne utrzymanie, 

- osoba, ktorej wniosek dotyczy, nie pobiera zasitku piel^gnacyjnego w innej instytucji, 
- osoba, ktorej wniosek dotyczy, nie jest uprawniona do dodatku piei^gnacyjnego, 
- cztonkowi rodziny nie przystuguje za granicq^ swiadczenie na pokrycie wydatkow zwic(zanych z piel^gnacj^ 

osoby, ktorej wniosek dotyczy, lub przepisy o koordynacji systemow zabezpieczenia spotecznego lub 
dwustronne umowy o zabezpieczeniu spotecznym stanowi^ ze przystuguj^ce za granic^ swiadczenie na 
pokrycie wydatkow zwi^zanych z opiekci nie wyt^cza prawa do takiego swiadczenia na podstawie ustawy. 

W przypadku zmian maj^cych wplyw na prawo do zasitku piel^gnacyjnego, w szczegolnosci zaistnienia 
okolicznosci wymienionych powyzej, osoba ubiegajcica s i f jest zobowi^zana niezwiocznie powiadomic o tych 
zmianach podmiot realizuj^cy swiadczenia rodzinne. 
Niepoinformowanie organu wfasciwego prowadz^cego post^powanie w sprawie swiadczen rodzinnych o 
zmianach, o ktorych mowa powyzej, moze skutkowac powstaniem nienaleznie pobranych swiadczen 
rodzinnych, a w konsekwencji - koniecznosci^ ich zwrotu. 

C data, podpis osoby ubiegajqcej si§ ) 



Do wniosku dotc[Czam nast^pujqce dokumenty: < 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

Oswiadczam, ze Jestem swiadomy/swiadoma odpowiedzialnosci karnej za ziozenie falszywego oswiadczenia. 

(miejscowosc, data) (fiodpis osoby uttiegaj^ej si? sldadajqcej oswiadczenie) 

Pouczenie 
Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o swiadczeniach rodzinnycin (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z pozn. zm.), zwanej dalej .ustawq", 
zasitel< piel^gnacyjny przystuguje: 
1) niepetnosprawnemu dziecku; 
2) osobie niepelnosprawnej w wieku powyzej 16 roku zycia, jezeli legitymuje si? orzeczenienn o znacznym stopniu niepetnosprawnosci; 
3) osobie, ktora ukoiiczyta 75 lat. 

Zasitek piel^gnacyjny przystuguje takze osobie niepetnosprawnej w wieku powyzej 16 roku zycia, legitymuj^cej si§ orzeczenietn o umiarkowanym stopniu 
niepetnosprawnosci, jezeli niepelnosprawnosc powstata w wieku do ukoiiczenia 21 roku zycia. 

Zasitek piel^gnacyjny przystuguje: 
1) obywatelom polskim, 
2) cudzoziemcom: 

a) do ktorych stosuje si? przepisy o koordynacji systemow zabezpieczenia spotecznego, 
b) jezeli wynika to z wi^zEicych Rzeczpospolit^ Polsk^ umow dwustronnych o zabezpieczeniu spotecznym, 
c) przebywaj^cym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie si?, zezwolenia na pobyt rezydenta diugoterminowego 

Wspolnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w zwi^zku z okolicznosci^, 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 zwi^zku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej 
statusu uchodzcy lub ochrony uzupetniaj^cej, jezeli zamieszkujq^ z cztonkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

- jezeli zamieszkuj^ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w ktorym otrzymuj^ zasitek piel?gnacyjny, chyba ze przepisy o koordynacji systemow 
zabezpieczenia spotecznego lub dwustronne umowy mi?dzynarodowe o zabezpieczeniu spotecznym stanowi^ inaczej (art. 1 ust. 2 i 3 ustawy). 

Zasitek piel?gnacyjny nie przystuguje: 
- osobie przebywaj^cej w instytucji zapewniaj^cej catodobowe utrzymanie, tj. domu pomocy spotecznej, placowce opiekuriczo-wychowawczej, schronisku dla nieletnich, 

mtodziezowym osrodku wychowawczym, zaktadzie poprawczym, areszcie sledczym, zaktadzie karnym, zaktadzie opiekuhczo-leczniczym, zaktadzie 
piel?gnacyjno-opiekuhczym, a takze szkole wojskowej lub innej szkole, jezeli instytucje te zapewniaj^ nieodptatnie petne utrzymanie, 

- osobie uprawnionej do dodatku piel?gnacyjnego na podstawie przepisow ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeri 
Spotecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z pozn. zm.) oraz na podstawie innych ustaw, 

- Jezeli cztonkowi rodziny za granic^ przystuguje swiadczenie na pokrycie wydatkow zwi^zanych z piel?gnacj^ osoby, na ktor^ jest sktadany wniosek, chyba ze przepisy 
0 koordynacji systemow zabezpieczenia spotecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu spotecznym stanowi^ inaczej (art. 16 ust. 5a ustawy). 

Osoba ubiegaj^ca si? jest zobowi^zana niezwtocznie powiadomic podmiot wyptacaj^cy zasitek piel?gnacyjny o kazdej zmianie maj^cej wplyw na prawo do zasitku 
piel?gnacyjnego, w tym rowniez o przypadku wyjazdu cztonka rodziny poza granic? Rzeczypospolitej Polskiej. 
Niepoinformowanie organu wtasciwego prowadz^^cego post?powanie w sprawie swiadczen rodzinnych o zmianach, o ktorych mowa powyzej, moze skutkowac powstaniem 
nienaleznie pobranych swiadczen rodzinnych, a w konsekwencji - koniecznosci^ ich zwrotu. 

UWAGA: 
Zasady ustaiania prawa do zasitku piel?gnacyjnego: 

Jezeli wniosek o ustalenie prawa do zasitku piel?gnacyjnego zostanie ztozony w okresie trzech miesi?cy, licz^c od dnia wydania orzeczenia o niepetnosprawnosci lub 
orzeczenia o stopniu niepetnosprawnosci, prawo to ustala si? pocz^wszy od miesi^ca, w ktorym ztozono wniosek o ustalenie niepetnosprawnosci lub stopnia 
niepetnosprawnosci (art. 24 ust. 2a ustawy). W przypadku ztozenia wniosku o ustalenie prawa do zasitku piel?gnacyjnego po uptywie 3 miesi?cy, licz^c od dnia wydania 
orzeczenia o niepetnosprawnosci lub orzeczenia o stopniu niepetnosprawnosci, prawo do tego swiadczenia ustala si?, pocz^wszy od miesi^ca, w ktorym ztozono wniosek 
ustalenie prawa do zasitku piel?gnacyjnego (art. 24 ust. 2 ustawy). 
Prawo do zasitku piel?gnacyjnego ustala si? na czas nieokreslony, chyba ze orzeczenie o niepetnosprawnosci lub orzeczenie o stopniu niepetnosprawnosci zostato wydane 
na czas okreslony. W przypadku wydania orzeczenia o niepetnosprawnosci lub orzeczenia o stopniu niepetnosprawnosci na czas okreslony prawo do zasitku 
piel?gnacyjnego ustala si? do ostatniego dnia miesi^ca, w ktorym uptywa termin waznosci orzeczenia (art. 24 ust. 4 ustawy). 

Oswiadczam, ze zapoznatam/zapoznatem siq z powyzszym pouczeniem. 

(miejscowo&c, data i podpis osoby sldadaj^cej oswiadczenie) 

•DRUK-HURT- F.P.H.U. tddz ul. Okr^gowa 40 telflax 42 682-24-11, www.drukhurt.pl 



mie jscowosc, data 

imi^ i nazwisko 

O S W I A D C Z E N I E 
Oswiadczam, ze wyrazam zgod^ na przetwarzanie podanych przeze mnie 

moich danych osobowych, na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 
I 9 9 7 r . 0 ochronie danych osobowych ( Dz. U. z I 9 9 7 r . Nr 133 poz. 833 ) w zbiorze 
danych osobowych prowadzonych przez U r z a d G m i n y T r z e b i e l dla celow 
zwi^zanych z ustaleniem uprawnien do swiadczen rodzinnych ( Dz. U. z 2003r. nr 
228, poz. 2255 z pozn. zmianami). 

Jednoczesnie przyjmuj^ do wiadomosci fakt, ze przysluguje mi prawo wgl^du do 
swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania t j . uprawnienia wynikaj^ce 
z art. 24 ust. 1 oraz art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych. 

podpis sktadajqcego oswiadczenie 

mie jscowosc, data 

imi^ i nazwisko 

OSWIADCZENIE O SPOSOBIE ODBIORU SWIADCZEN R O D Z I N N Y C H 

Nalezne mi swiadczenia rodzinne i dodatki do swiadczen rodzinnych prosz^ 
wyplacac w nast^puj^cy sposob: 

wyplacac w kasie Urz^du Gminy w Trzebielu 

przelewac na moje konto w Banku 

podpis skladaj^cego oswiadczenie 


