Data wpływu /nr wniosku:

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z
TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA
1. DANE OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ.
IMIĘ I NAZWISKO1) RODZIC, OPIEKUN PRAWNY1.1), OPIEKUN FAKTYCZNY1.2) (odpowiednie podkreślić)
PESEL*)

OBYWATELSTWO

TELEFON
ADRES STAŁEGO ZAMELDOWANIA (aktualnego lub ostatniego)2)

*)

MIEJSCE ZAMIESZKANIA

w przypadku cudzoziemców wpisać odpowiedni numer identyfikacji (numer paszportu)

2. DANE DRUGIEGO RODZICA
IMIĘ I NAZWISKO1)
PESEL*)

OBYWATELSTWO

ADRES STAŁEGO ZAMELDOWANIA NA (aktualnego lub
ostatniego)2)

1)

MIEJSCE ZAMIESZKANIA

INFORMACJA O DOKUMENTACH KONIECZNYCH DO DOSTARCZENIA
dowód osobisty lub karta pobytu
1.1) orzeczenie sądu ustanawiające opiekuna prawnego
1.2) informacja sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka
2) dokument potwierdzający zameldowanie stałe (aktualne lub ostatnie)
3) akt urodzenia dziecka/ci
4) zaświadczenie o pozostawaniu pod opieką medyczną nie później niż, od 10 tyg ciąży do porodu (nie dotyczy: opiekunów
prawnych i faktycznych dziecka) obowiązuje od 1.11.2009r.

WNOSZĘ O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU
URODZENIA SIĘ DZIECKA NA NASTĘPUJĄCE DZIECI:
Lp.

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA

PESEL

1
2
3

DOKUMENTY DOŁĄCZANE DO WNIOSKU NALEŻY DOSTARCZYĆ W
POSTACI KOPII ORAZ ORYGINAŁ DO WGLĄDU PRACOWNIKA
PRZYJMUJĄCEGO WNIOSEK
Pouczenie
Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka niezależnie od wysokości dochodów. Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia
narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka
przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia
przez dziecko 18 roku życia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania. Jednorazowa zapomoga
nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka chyba, że przepisy o

1

koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Oświadczam, że:
•
•

powyższe dane są prawdziwe,
na dziecko/ci, na które ubiegam się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, nie była pobrana zapomoga w
innej gminie
Zostałam/em pouczona/y o odpowiedzialności karnej stosownie do art. 233 kodeksu karnego, „kto składając zeznania
mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje
nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 za fałszywe składanie oświadczenia”.

..........................................................
(data, podpis osoby ubiegającej się)

FORMY PRZEKAZANIA ŚWIADCZEŃ - odpowiednie zakreślić
BANKOWE
KONTO
OSOBISTE
Imię, nazwisko, PESEL
właściciela konta:
Imię, nazwisko
właściciela karty:

KARTA
PRZEDPŁACONA
PRZEKAZ
Jedynie dla osób niepełnosprawnych
POCZTOWY
INFORMACJA! ZASIŁEK RODZINNY WRAZ Z DODATKAMI, JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA, ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY, ŚWIADCZENIE
PIELĘGNACYJNE ORAZ ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO PRZYZYNANE JEDNEMU ŚWIADCZENIOBIORCY

MOGĄ BYĆ WYPŁACANE TYLKO W JEDNEJ FORMIE.
WSZYSTKIE ŚWIADCZENIA BĘDĄ WYPŁACANE ZGODNIE Z FORMĄ WYPŁATY OKREŚLONĄ W OSTATNIM ZŁOŻONYM WNIOSKU.

DATA, PODPIS OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ
Spełniając obowiązek wynikający z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2002r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach z siedzibą 40-032 Katowice ul.
Jagiellońska 17, jako administrator danych osobowych, informuje, że pozyskuje dane osobowe w drodze przeprowadzonych
wywiadów środowiskowych oraz w trakcie prowadzonych postępowań administracyjnych. Dane osobowe są zbierane
wykorzystywane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach dla prowadzonych postępowań administracyjnych,
zmierzających do wydania decyzji administracyjnych, w celu przyznania świadczeń rodzinnych. Pozyskane dane nie są
udostępniane podmiotom trzecim, z zastrzeżeniem obowiązku wynikającego z odrębnych przepisów. Osoby, których dane
osobowe zostały pozyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach dla ww. celów mają prawo dostępu do ich
treści, a także prawo ich poprawiania.
Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych
(Dz.U. z 2006r. nr 139, poz. 992 t.j. z późn. zm.)
POTWIERDZAM PRZYJECIE I SPRAWDZENIE POD WZGLĘDEM FORMALNO-PRAWNYM
WNIOSKU ORAZ WYSZCZEGÓLNIONYCH DOKUMENTOW

…………………………………………………….
Data, podpis, pieczątka pracownika DPI

Do wniosku dołączam następujące dokumenty:
1. …………………………………………………………………………………………………………………………
…
2. …………………………………………………………………………………………………………………………
……
3. …………………………………………………………………………………………………………………………
……

Data przekazania wniosku…………………………………………………………………
Potwierdzam zgodność danych z wniosku
z danymi wprowadzonymi do programu i wydrukowanymi decyzjami.

...................................
(data, pieczątka,
podpis pracownika DRA)
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