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WNIOSEK
0   USTALENIE   PRAWA  DO  ZASIŁKU   RODZINNEGO

ORAZ   DODATKÓW  DO  ZASIŁKU   RODZINNEGO
1.Zwanp[:Zsnkaul.SlęZWarunkamiPrzysługiwaniaZasiłkurodzinnegoorazdodatkówdozasiłkurodzinnegoumieszczonymiwpouczeniuwCZĘśC|V

2.  Wypełniaj  WIELKIMI  LITERAMl.

3:::,]:#:j:u!zna:Taecrz:j°[§!]T::tu[E?twjerdzające9°t°żsamośćuotyczątylkotychosób,którymnienadanonumerupESEL.

wniosek dotyczy okresu zasiłkowego (1):  2.P...Z.O ...... /...2.q..Z/.4 ..........

(1)  Okres zasiłkowy trwa  od  1  listopada  do 31  października  następnego  roku  kalendarzowego.

NAZWA ORGANU WŁAśCIWEGO PROWĄm#F6ś}bBećp5B®aqtĄĘUĘ"ffiRAWIE ZASIŁKU RODZINNEGO tlt

95-060 Brzeziny
---------------------------        T      --------------            U|.ŚW.-Anny-57

telT 0-46 87412_ 95 _telJfaxfl-46 _8_7_4_Q2  ag_ _ _ _ _ _ _ _  .  _  . _ _ _ _ _

ADRES ORGANU WŁAśCIWEGO PROWADZĄCEm® B03mĘPowaaŃE W SPRAWIE ZASIŁKU
oi   Gmina / Dzielnica                                                           Mieiski  ośFodek pomocy  srJtecznel

----------------------------------------------- 95=060-Bfżeżmy    --------

Ef]po_czEH    _ :: _M,ejscow::c_ _ _ j6,  M6 874uT`żŚ9;. tię,n,ntiyxŁ746 S„_02 %
04.  UHca                                                                                               Nip 833-11-40-934

RODZINNEGO {1

05.Numerdomu__________                        06.Numerlokalu___________       _

(1)  Przez  organ  właściwy  rozumie  się  wójta,  burmistrza  lub  prezydenta  miasta  właściwego  ze  względu  na  miejsce  zamieszkania  osoby  składającej  wniosek.       t
(

czĘŚć ,
1. Dane osoby składającej wniosek o zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, zwanej dalej
DANE WNIOSKODAWCY

01.   lmię

óż._Ńaz_w_iś
``.\.`,,```,`ł..```

03.  Numer  PESEL

06__o_::#s_ą_4E-

wdowa,  wdowiec.

ADRES ZAMIESZKANIA

„wnioskodawcą"

04.  Data  urodzenia  (dd  /  mm  /  rrrr)           05.  Seria  i  numer  dokumentu  potwierdzającego  tożsamość  (1)           o

rjri  FSŃHmc;WłNrtN t2:Ą       z:rrfłr"
(1)  Wypełnij  tylko  w  przypadku,  gdy  nie  nadano  numeru  PESEL

(2)  Wpłsz  odpowiednio:  panna,  kawaler,  zamężna,  żonaty,  rozwiedziona,  rozwiedziony,  w  separacji  (tylko  orzeczonej  prawomocnym  wyrokiem  sądu),

01.  Gmina  /  Dzielnica

__________J31
02.  Kod  pocztowyH-

04.   Ulica

Z,„,
łi#Ź;_,l__

Z_l_fźj4f2_4_________
05.  Numer  domu                              06.  Numer  mieszkania

__Ż___________           ____5:____

1)  Numer   iest  obowiązkowy,  ułatwi  kontakt  w  sprawie  wniosku

07.  Numer  telefonu  (1 ) 08.  Adres  poczty  elektronicznej  -e-mail  (2)

ąf p__G!22_  @P      jĄ_cJnł3/Z;_©_mc±_._F/_
Podanie  adresu  e-mail  utatwi  kontakt  w  sprawie  wniosku  i jest  obowiązkowe  gdy  składasz  wniosek  drogą  elektroniczną.

2.  Składam wniosek o zasiłek rodzinny na  następujące dzieci:
(Jeżeli  liczba  dzieci,  na  które  ustala  się  prawo  do  zasiłku  rodzinnego  jest  większa,  należy  dodatkowo  wypetnić  i  Jołączyć  do  niniejszego  formularza  załącznik  SR-1Z)

PmĄęNE  DZIECKA.1                                                                                        Nazwisko

:__+_Ę,_ęzł!__
Numer  PESEL:

Obywatelstwo:

ł:pź:SPść__

______/<!f2±_ĄrĄ_KŹ4r____________________
Data  urodzenia:  (dd  /  mm  /  rrrr)                 Seria  i  numer dokumentu  potwierdzającego toźsamoś

Stan  cywilny:  (2)

Tążft„ffi
(1) Wypewj  tylko w przypadku,  gdy  nie  nadano  numeru  PESEL
(2) W8ŁSwza?dwpdooww:edcnio.  Panna,  kawaler,  Zamęźna,  Żonaty,  rozwledzioną  rozwiedziony,  w separacji  (tylko  orzeczonej  prawomocnym  wyrokiem  sądu

PAP-COM  DRUKI   HURT -DETAL Tel.42-6531470,  609 392 999 1/12 wersja:   SR-1(4)



A Eii= Ł
Oświadczam, że dziecko  uczęszcza do szkoły/szkoły wyższej w roku  szkolnym/akademickim:
Rok  (rrrr)                               Rok  (rrrr)

Rok  (rrrr)                               Rok  (rrrr)

W przypadku  rezygnacji z kontynuacji  nauki zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o tym faRcie podmiot wypłacająi
zasiłek rodzinny wraz z dodatkami.

WPISZ RODZAJ  SZKOŁY LUB  SZKOŁY WYŻSZEJ  (1),  D0  KTÓREJ  UCZĘSZCZA DZIECK0  i  1

5ZIZ<]Igft    70DsmrtJ04ri
(1 )  Zasiłek  rodzinny  przysługuje  (do  ukończenia  24.  roku  Życia)  na  dziecko,  które  kontynuuje  naukę  w  szkole  wyższej,  tylko jeśli  legitymuje  się  ono

orzeczeniem  o  umiarkowanym  albo  znacznym  stopniu  niepełnosprawności.

DANE ADRESOWE  SZKOŁY LUB  SZKOŁY WYŻSZEJ,  DO  KTÓREJ  UCZĘSZCZA DZIECKO  -  1
Gmina  /  Dzielnica:

F5ZIzf2;riy
Kod  pocztowy:                                    Mejscówość:

3źąŁ]#/aadkęzdaemrijźĘj#dzieuczęszczaćdoszkow/szkoływyższejwroku

fa:,n?uk-#J/s?ę#F:?eĘiTF:mii2#Jiź%:po=:a:ący

fd2:ZćE3iyy
mca:

rlorilwzri
Zagraniczny  kod  pocztowy:  (1 )

(1) Wypełnij  w  przypadku,  gdy adres jest  inny  niż  polski.

DANE  DZIECKA -2
mę:

1ficjżkL
Numer  PESEL:

Obywatelstwo:

Nazwa  państwa:  (1)

---`--Ńdńar-do-ńd:------------N-uh-e7To-k-aTUT

ł4

Nazwisko:

KostuyKJ
Data  urodzenia:  (dd  /  mm  /  rrrr)

_ _ _ _ _ _ _ _ ®_ĘSJ&_ _ _ _ _  _  _  _ _ _ _  _ _ _     _ _ _ _  _   _  _ _  _

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

Seria  i  numer  dokumentu  potwierdzającego tożsamość  (1 )

Stan  cywilny:  (2)

t±*LJftcć±2_
(2) #F|;Za,O#Oo%ljee%rlo   Panna,  kawaler,  Zamężna,  Żonaty,  rozwiedziona,  rozwiedziony,  w separacji  (tyiko  orzeczonej  prawomocnym  wyrokiem  :ądu),

Oświadczam, że dziecko uczęszcza do szkoły/szkoły wyższej w roku szkolnym/akademickim:
Rok  (rrrr)                              Rok  (rrrr)

Rok  (rrrr)                             Rok  (rrrr)
gźą:,:i#]/aadk:Zdaemri]ŻR]#Zie Uczęszczać do szkoły/ szkoły wyższej w roku

W przypadku  rezygnacji z kontynuacji nauki zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o tym fakcie podmiot wypłacający
zasiłek rodzinny wraz z dodatkami.

WPISZ RODZAJ  SZKOŁY LUB  SZKOŁY WYżSZEJ  (1),  DO  KTÓREJ  UCZĘSZCZA DZIECKO  -2

(i`)`Źa-siłak-ro-d-zin-n-y-p-rż;slJg-u-je-id-o-Lko-ń-c-zańia-2-4T-ro-k-u-ży-cTa-)-n-a-d-zie-c-k-oTRt-ÓFe-k6n-t}ńu-u-j6-naukę-Jł-s-z-kói-e-;y-ż-s-z6jiyik-o-j-e-śilTe-gTt-yri-uj=e`śi6-o-na-`-
orzeczeniem  o  umiarkowanym  albo  znacznym  stopniu  niepełnosprawności.

DANE ADRESOWE  SZKOŁY LUB  SZKOŁY WYŻSZEJ,  DO  KTÓREJ  UCZĘśZCZA DZIECKO  -2
Gmina  /  Dzielnica:

ffizt:Wym    Miejscowośc
uica:

Zagraniczny  kod  pocztowy:  (1 )

(1)  Wypełnij  w  przypadku,  gdy  adres jest  inny  niż  polski.

Nazwa  państwa:  (1)
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DANE  DZIECKA -3
lmię:

-N-u-m-e-r-P+E+SE+-

Obywatelstwo:

-  LL3JC)eJ-
Nazwisko:

Data  urodzenia:  (dd  /  mm  /  rrrr)

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

Seria  i  numer dokumentu  potwierdzającego  tożsamość  (1)

Stan  cywilny:  (2)

(2)  Wpisz  odpowiednio:  panna,  kawaler,  zamężna,  żonaty,  rozwiedziona,  rozwiedzlony,  w  separacji  (tylko  orzeczonej  prawomocnym  wyrokiem  sądu),wdowa,  wd

Oświadczam, że dziecko uczęszcza do szkoły/szkoły wyższej w roku szkolnym/akademickim:
Rok  (rrrr)                              Rok  (rrrr)

Rok  (rrrr)                             Rok  (rrrr)
8źą:,:;#adk%Zdaemri]ŹĘj#dzieuczęszczaćdoszkołykkoływyższejwroku

W przypadku  rezygnacji z kontynuacji nauki zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o tym fakcie podmiot wypłacający
zasiłek rodzinny wraz z dodatkami.

WPISZ RODZAJ  SZKOŁY LUB  SZKOŁY WYŻSZEJ  (1),  D0  KTÓREJ  UCZĘSZCZA DZIECKO  -3

(1 ) Zasiłek  rodzinny  przysługuje  (do  ukończenia  24.  roku  Życia)  na  dziecko,  które  kontynuuje  naukę w szkole  wyższej,  tylko jeśli  legitymuje  się on
orzeczeniem  o  umiarkowanym  albo  znacznym  stopniu  niepełnosprawności.

DANE ADRESOWE.SZKOŁY LUB  SZKOŁY WYŻSZEJ,  DO  KTÓREJ  UCZĘSZCZA DZIECKO  -3
Gmina  /  Dzielnica:

ffin:m   _M_,:,::o_w_o_s:
U'ica:

Zagraniczny kod pocztowy:  (1 )

(1 )  Wypetnij  w  przypadku,  gdy  adres jest  inny  niż  polski.

DANE  DZIECKA  -4
lmię:

Numer  PESEL:

Obywatelstwo:

Nazwa  państwa:  (1 )

Nazwisko:

Data  urodzenia:  (dd  /  mm  /  rrrr)

Numer domii:                                   Numer  lokalu:

Seria  i  numer dokumentu  potwierdzającego  tożsamość  (1)

Stan  cywilny:  (2)

(!)Wpy,8:ł:#:Lki%d#.rE#:8%#8yer:!=a#ędżan:?źnounT{;,ruro:ĘięEzionamzwiedz(ony,wseparac"yikoorzeczonejprawomocnymwyrokiemsądu),wdowa,

Oświadczam, że dziecko uczęszcza do szkoły/szkoły wyższej w roku szkolnym/akademickim:
Rok  (rrrr)                             Rok  (rrrr)

Rok  (rrrr)                             Rok  (rrrr)
3:ą:,#/aadkcazdaemri]:Ę;#dzieuczęszczaćdoszkoły/szkowwyższejwroku

z#łgkyF8€źj#;Z#PanzaźjŁ#ę#!ymnjracjinaukiZ0bowiązujęSięniezwłoczniepoinformow.aćotymfakciepodmiotwypłacający

WPISZ RODZAJ  SZKOŁY LUB  SZKOŁY WYŻSZEJ  (1),  DO  KTÓREJ  UCZĘSZCZA DZIECKO  -4

(t)ozzaes:łeekn,re°#Z;n:ymparrzkyostuagnuji(8,°boukz°nn:Cczzenny'ą2s{opr:#ni#'gł)n83pi:#::§;jktórekontynuujenaukęwszkowższe"kojeślilegitymujesm
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-A zĆ)Ł-
DANE ADRESOWE  SZKOŁY LUB  SZKOŁY WYŻSZEJ,  DO  KTÓREJ  UCZĘSZCZA DZIECKO  -4
Gmina  /  Dzielnica:

Kod  pocztowil
Ulica:

.....-- Miejscowość:

Zagraniczny kod pOcztowy :(1)

(1 ) Wypetnij  w  przypadku,  gdy  adres jest  inny  niż  polski.

DANE  DZIECKA -5
lmię:

Numer PESEL

Nazwa  państwa:  (1)

Nazwisko:

Obywatelstwo:

Data  urodzenia:  (dd  /  mm  /  rrrr)

Numer domu:                                    Numer  lokalu:

Seria  i  numer dokumentu  potwierdzającego tożsamrqSć m

Stan  cywilny:  (2)

(!)#py,8=ł:#:Lk,%d#:Zp#:8%#er:'=anmaędżan:?znounTt;,r?oEĘ,ęEzióna„zwedziony,wseparac"yikoorzeczonejprawomocnymwyrokiemsądu),wdowawdowiec

Oświadczam, że dziecko uczęszcza do szkoły/szkoły wyższej w roku  szkolnym/akademickim:
Rok  (rrrr)                               Rok  (rrrr)

Rok  (rrrr)                             Rok  (rrrr)
gźą:,#j/aadkcazdaemrijćĘj#Zieuczęszczaćdoszkoły/szkoływyższejwroku

W przypadku  rezygnacji z kontynuacji  nauki zobowiązuję się  niezwłocznie poinformować o tym fakcie podmiot wypłacający
zasiłek rodzinny wraz z dodatkami.

WPISZ  RODZAJ  SZKOŁY LUB  SZKOŁY WYŻSZEJ  (1),  DO  KTÓREJ  UCZĘSZCZA DZIECKO  -5

(T)8ę;S:łcezkei?gń'non%#Eyksóuwgauń;łd8,#5°zńncazceznh;m24stor8hTużny,%8!łp3sdpzrlae;ń%iśg{ÓrekontynuuJenaukęwszkolewyższeiwikojeśiUegitymujesięono

DANE ADRESOWE  SZKOŁY LUB  SZKOŁY WYŻSZEJ,  DO  KTÓREJ  UCZĘSZCZA DZIECKO  -5
Gmina  /  Dzielnica:

ffizt:wym
Ulica:

Mejscowość:

Zagraniczny  kod  pocztowy:  (1 )

(1 ) Wypełnij  w  przypadku,  gdy  adres jest  inny  niż  polski.

DANE  DZIECKA -6
mę,

Numer  PESEL:

Nazwa  państwa:  (1)

Nazwisko:

Data  urodzenia:  (dd  /  mm  /  rrrr)

Obywatelstwo:

ŃLńieFaóri-uT-----------N-u-m-e-rl6k-alu-:---------

Seria  i  numer  dokumentu  potwierdzającego  tożsamość  (1 )

Stan  cywilny:  (2)

(!))Wpyi8źt:#Lk,%d:,grzp#:8%#!yer|'=a#zan:?ŻnounTt;,rYo!ĘięEz|ónamzwiedziony,wseparac"yikoorzeczonejprawomocnymwyrokiemsądu),wdowa"dowiec
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L12ćQ`
Oświadczam,  że dziecko uczęszcza do szkoły/szkoły wyższej w roku szkolnym/akademickim:
Rok  (rrrr)

Rok  (rrrr)

Rok  (rrrr)

Rok  (rrrr)
3źą:,:i#!/aadkcazdaemri]Źę]#dzieUczęszczaćdoszkoły/szkow\^łyższejwroku

W przypadku rezygnacji z kontynuacji  nauki zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o tym fakcie podmiot wypłacający
zasiłek rodzinny wraz z dodatkami.

WPISZ  RODZAJ  SZKOŁY  LUB  SZKOŁY WYŻSZEJ  (1),  DO  KTÓREJ  UCZĘSZCZA DZIECKO  -6

_ _ _ _ _ _ ----------------------------------------------------------------  `_ --------  _ _ _  _ __

(t)Zrazsśłcezkei*ń'nonŁ#[ZYks6Uwgauń;ńd8iB8°zńncazcezn+;m24stć8ńTużny,ę'8!łRssdpzrlae;*%iśg{ÓrekontynuupnaukęwszkowższeiwlkoieśiUegitymuiesięono

DANE ADRESOWE SZKOŁY LUB  SZKOŁY WYŻSZEJ,  DO  KTÓREJ  UCZĘSZCZA DZIECKO  -6
Gmina  /  Dzielnica:

ffizt:wym
Ulica:

Zagraniczny kod  pocztowy:  (1 )

Miejscowość:

Nazwa  państwa:  (1 )

`  -ŃumaF domi.                                       N-umer  lok-aTu~: -

(1 )  Wypełnij  w  przypadku,  gdy  adres jest  inny  niź  polski.

2f rzJ(nc;ZĄr|y bDDriiz; , O GĘ5Ęf  sągF=  tlf 3l.FqN_j _
#j3!Fnknęgdo°8ańŁ;:de°wzfiso':kkuujre°sdzzLn:et8sonazT8Si&7.Ującedzieci(JpiszdanedzieckaizaznaczrodzaModzajedodatków

Składam
do zasiłku  rodzinnego  o  które wnioskujesz dla  tego clziecKa):

(Jeżen  liczba  dzieci,  na  które  ustala  się  dodatki  do  zasiłku  rodzinnego jest  większa,  należy  dodatkowo  wypelnić  i  dołączyć  do  niniejszego  formularza  załącznik  SR-1Z)

DANE  DZIECKA -  1
lmię:

Nazwisko:

________A±!e;łf f___________   ____        ____    __K@-
DODATEK DO ZASIŁKU  RODZINNEGO Z TYTUŁU:

L!RZJS

urodzen,a dz,ecka      l (2dp5#tRn:awSoydc#;w:#cź?g:9:r:,SLentoosr;:;tan`a                 1

r_y_C_h.ęwyrę : '_a , 9^Z !^ęęĘa.T. ^r9,9Z ] r. 'fr^Y}.' ęn',°^dnzJejTe|.( g;?Ld. ętre^kh 7P;rnzny:|U^g\ Uj e  n a                                ;ż'ęYść ii r.; Ę.i'ośkLitrźecie  i-każde  kolejne dziecko  uprawnione do zasiłku  rodzinnego)

rozpoczęcia roku szkolnego                                                                                                   []

samotnego wychowywania  dziecka

(dodatek przysługuje  maksymalnie  na
dwoje dzieci)  (dodatkowo wypełnij

kształcenia  i  rehabilitacji  dziecka
niepełnosprawnego

23#J,%SżakapnrfeeiSZ#,Cełs°c:a:§:,Ywszk{8[8j2:3jaduT:e!?ęces%dzz?bma'%2Ęśiy|':d(38a:ię;8'°wV:epnęjkFzC:§ćY#i{gswkuz:ł3ZaznaY8!z:ikzsR.i2

podjęcia  przez dziecko  nauki w szkole  poza  miejscem  zamieszkania  (na  pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem  dziecku
możliwości  dojazdu  z  miejsca zamieszkania  do  miejscowości,  w  której  znajduje  się  siedziba  szkoły)  -dodatkowo wypełnij  część  lv wniosku.

DANE  DZIECKA -2
mę,

?ft_Ź_Ś_
Nazwisko:

DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU:

urodzenia  dziecka I (2dp#8t[

Żf~LJ;ftLS>40

ki  nad  dzieckiem w okresie  korzystania

%wwoycwhy°pweą#CZ2ęs9ćHwniosku)

wychowywania  dziecka w  rodzinie wielodzietnej  (dodatek  przysługuje  na
trzecie  i  każde  kolejne  dziecko  uprawnione  do zasiłku  rodzinnego)

rozpoczęcia  roku  szkolnego

podjęcia  przez dziecko  nauki w szkole  pozę  niiejęcem Zą,mie_ęz.*nia jp9_ę,Zęs,ę`9.W,'ę
Ę

ź;#iĘś'zakgńfecfi WŁffiSt;c8tió'ś`ci',' wUŁki8ł;j rzńardL.j.;Vłi~s.i;d-zTb.a. -sżĘ.ób) =  doćia{kówo wypćłnij  c`zęść  iv wniosku  ora-z załącznik ZSR-i 2

podjęcia  przez dziecko nauki w szkole  poza  miejscem zamieszkania  (na  pokrycie wydatków związanych  z zapewnieniem dziecku
możliwości  dojazdu  z  miejsca  zamieszkania  do  miejscowości,  w  której znajduje  się  siedziba  szkoły)  1 dodatkowo wypełnij  część  lv wniosku.

5/12

samotnego wychowywania  dziecka

(dodatek przysługuje  maksymalnie  na
dwoje  dzieci)  (dodatkowo  wypełnij
część  111  wniosku)

kształcenia  i  rehabilitacji  dziecka
niepełnosprawnego

krycie wydatków związanych z



DANE  DZIECKA -3
lmię: Nazwisko:

DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU

urodzenia  dziecka I (2dpoH:i:8tRn:aw#c:H;o;w:;:#rc:#9:r:SLenło°sr%;tan]a
wychowywania  dziecka w rodzinie wielodzietnej  (dodatek  przysługuje  na
trzecie  i  każde  kolejne  dziecko  uprawnione  do  zasiłku  rodzinnego)

rozpoczęcia  roku  szkolnego
Isamotnego wychowywania dziecka

(dodatek  przysługuje  maksymalnie  na
dwoje  dzieci)  (dodatkowo  wypełnij
część  111  wniosku)

kształcenia  i  rehabilitacji  dziecka

niepełnosprawnego

%#ęsłakapnrFeeiSZLeicełs°c8;8§:iYwszk#8j2ęzjaduTge!?ęces%dzzębmaj%żĘśi|jąd(88aęzoę;8!°w#nęj%C:§ćY#;#swkuz:ł3Zazna#z:ikzsR.i2

podjęcia  przez dziecko  nauki w szkole  poza  miejscem  zamieszkania  (na  pokrycie wydatków związanych  z zapewnieniem  dziecku
możliwości  dojazdu  z  miejsca zamieszkanja  do  miejscowości,  w której znajduje się siedziba  szkoły) -dodatkowo wypełnij  część  lv wnjosku.

DANE  DZIECKA -4
lmię: Nazwjsko:

DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU:

urodzenia dziecka I (2dpoH:,:8tRn:aw#c:H;o;w:f#Tcz?g:9:r:S;en:oosr::;tan,a
wychowywania  dziecka w  rodzinie  wielodzietnej  (dodatek  przysługuje  na
trzecie  i  każde  kolejne  dziecko  uprawnione  do  zasiłku  rodzinnego)

rozpoczęcia  roku  szkolnego Isamotnego wychowywania dziecka

(dodatek przysługuje  maksymalnie  na
dwoje  dzieci)  (dodatkowo  wypełnij
część  111  wniosku)

kształcenia  i  rehabilitacji  dziecka
niepełnosprawnego

2#Jięsżakapnrfee#Le%łs°c:;8§:iYwszk{3[8jE:ZjaduT:e±?ęces%dzzębmaj%źZ&ayT:d(:aa:#;8'°w#nęjkyzcę`§ćYvd;#i8swkuz:ł8ZaznaYę:zĘikzsR.i2

podjęcia  przez dziecko  nauki w szkole  poza  miejscem  zamieszkania  (na  pokrycie wydatków związanych  z zapewnieniem  dziecku
moźliwości  dojazdu  z  miejsca  zamieszkania  do  miejscowości,  w  k{Órej  znajduje  się  siedziba  szkoły)  -dodatkowo  wypełnij  część  lv wniosku.

DANE  DZIECKA -5
lmię, Nazwlsko:

DODATEK DO ZASIŁKU  RODZINNEGO Z TYTUŁU:

urodzenia dziecka      | (%PoJ#tRn:a;woydc:H;o;w:##rcz?g:9:r:SLen[o°sr::;tan'a                 |

wychowywania  dziecka  w  rodzinie  wielodzietnej  (dodatek  przystuguje  na

samotnego wychowywania  dziecka

(dodatek  przysługuje  maksymalnie  na
dwoje  dzieci)  (dodatkowo  wypełnij

trźecie  j`każde  kolejne  dziecko  uprawnione  do  źa`siłku  rodżinn`egou)  J                                             Część  lll  wnjosku)

rozpoczęcja roku szko,nego                                                                                                 H
kształcenia  i  rehabilitacji  dziecka
niepełnosprawnego

2g#ęe3jzak8nTee#Z#8c:#%ŚjcYwszk{8|8jpz:3fduTgeJsi?es%dzzębma'esi#yn)'ę!3aaę#%!°wwy3e%jk?zC!§ćYvd;:#swkuz:łazazna#z:ik.zsR.i2

R°odżjifwcóaścprdzoęzzddĘjezc##s%:kźawm%ź&!enE°dz8mT#Sc%#śzi#'ęiozr#ź|aaj(dnuiepsę§?i%'8z%#ztkkoóły)Z%ądzaęFoy;!ayzpae?nęjwcnź?sróeiv#,'8Skkuu

DANE  DZIECKA -6
mę: Nazwisko:

DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU:

urodzenia  dziecka I
(zdoud'aotR

opie.ki  nad  dzjeckiem  w okresie  korzystania

:wwoycwhyopweinYjc32fsgć"wn,osku,
wychowywania  dziecka w  rodzinie  wielodzietnej  (dodatek  przysługuje  na
trzecie  i  każde  kolejne dziecko  uprawnione  do  zasiłku  rodzinnego)

rozpoczęcia  roku  szkolnego
Isamotnego wychowywania dziecka

(dodatek  przysługuje  maksymalnie  na
dwoje  dzieci)  (dodatkowo wypełnij
część  111  wniosku)

kształcenia  i  rehabilitacji  dziecka
niepełnosprawnego

28#%%'zakg:fee:#Z#8c3#*cYwszk{8|§jpz:ZiduT:e!S;es%dzzębma`esiĘ#yn)ją#aę#%'°wwy3dpn°,jkrcyzcj§ćY##8swkuz#3ZaznaY8!z:ikzsR.i2

podjęcia  przez dziecko  nauki  w  szkole  poza  miejscem  zamieszkania  (na  pokrycie wydatków związanych  z zapewnieniem  dziecku
moźliwości  dojazdu  z  miejsca  zamieszkanla  do  miejscowości,  w  której  znajduje  się  siedziba  szkoły)  -dodatkowo  wypełnij  część  lv  wniosku.

3. Dane członków rodziny:
Wpisz tutaj wszystkich członków twojej rodziny, czyli odpowiednio:

:#nł§:?tk%°##zo:e:±!?;łeopj%'ł:+gdo:dn[[§§]:ę:gJz3esrnz?§z:§::łdeźiyerś:i::'E:óykT°o#;ez#e#o:#|łŁdesękz:;:O:łł:#n:[:}łnJe:k::;i#,SnpnóJnoergź]%Cokd°:tkidozasiłku
rodzinnego,  ale  które  pozostają  na  Twoim  utrzymaniu,

•:gj,i#'azkttęrąi#8łńncozsy#a2w5ńorsgckiążypcrżayśi#tuyjTUsj#?aed%'zęepirezepi=FęnśęTc;jnzen,aś3:#i#zpanśrłeR'eoppę:nk°usńpcrzaywinu°bśźi'siFeżke'diT
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;izgf;n!c,`#i:,r!#;atz#a::neż;:t#uń?:rc::,z#06iu:is!s!;r:f:e,;;j'o!!r;z#i#er#ie;:ź|,yw;|i;ge!ni::;i:r:a3#a:i!B::#2iT:r:ok#r;z##ą:iaig:!=:łg;?z#gcw#ff#
kwietnia  2014  r.  o  ustaleniu  i  wypłacie  zasiłków  dla  opiekunów  (Dz.  U.  z  2017  r.  poz.  2092).

Do członków rodziny nie zalicza się:
-dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego,
-dziecka pozostającego w związku małżeńskim,
-pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.

Dziecko, zgodnie z art. 3 pkt 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych,  oznacza dziecko własne,  małżonka,  przysposobione oraz dziecko, w
sprawie którego toczy się postępowanie o przysposobienie,  lub dziecko znajdujące się pod opieką prawną.

W skład mojej  rodziny wchodzą:
(Jeżeli  w  skład  rodziny  wchodzi  więcej  osób,  należy  dodatkowo  wypełnić  i  dołączyć  do  niniejszego  formularza  załącznik  SR-1Z)

DANE OSÓB WCHODZĄCYCH W  SKŁAD RODZINY

lmię   i nazwisko Numer  PESEL
seria i nr. dokum.potw,tożsamość.(1)

pokrewieństwo(relacjadownioskodawcy):
ięadząncaec:z`;:::!:#r!;;Zi:;posiadaorzeczenieo

niepełnosprawności  (2)

i Pr/  Wc:oLJfrLSMu lłł„lp/fiqfiq-j7 - 4ri'"DJŻ„L/st I
2 HGz,Gafh    4ćŹ5Źf3 ZJAŻ;3/Aft

trsrq?Piy,1P:rHi - I
3 PrL, q+ l&„Żlm flLZ#Z? 79Tą ł i - cóeĄćft I
4  yArfffżd,  rźo LSihzsp(-|. G}3>2Ą ®25;i - Jg,,Źś

5
111111111111

I
6

111111111111

I
7

(                                                                              11111111111

I
8

111111111111

I
9

11                                                                              !                                                                                111111111

I
10

11111111111 E
11

111111111111

I
12

111111111111

F
13

111111111111 I
14

111111111111

I
(1)  Wypełnij  tylko  w  przypadku,  gdy  nie  nadano  numeru  PESEL.
(2)  Zaznacz  jeśli  dziecko  posiada  orzeczenie  o  niepełnosprawności  (w  przypadku  dziecka  w  wieku  do  ukończenia   16.   roku  życia)  lub  orzeczenie  o

umiarkowanym  albo  o  znacznym  stopniu   niepełnosprawności.

4. Zaznacz organ, do którego są opłacane składki na ubezpieczenie zdrowotne  za Ciebie i członków Twojej rodziny.

E§  3::łłęęzun;ę:pjeczeń         H  ś:::e:zo[:jgc:ego ubezp,eczen,a                  H  Braktt,                   H  ,nny

Nazwa  i  adres  właściwei  iednostki;

z=4'S 5qzf;_i!!r_,_€ą_#_rs!<±i_ęp___ź_37_

(1)  Zaznacz  „Brak",  gdy  ani  za  Ciebie,  ani  za  żadnego  z  członków  Twojej  rodziny  nie  są  odprowadzane  składki  na  ubezpieczenie  zdrowotne

5.Dane dotyczące dochodów członków rodziny
5.1  Łączna  kwota  alimentów  świadczonych  na  rzecz  innych  osób  w  roku:

7/12

Rok  kalendarzowy  (1 )

wyniosła:

Kwota  alimentów

zł.



ZstfJvftł 7hwAfl ±r A)SstyG e4>I>EŻIN:fr Żi 2019  R!f 5' P*
W  roku  kalendarzowym(1)  poprzedzającym  okres,  na  który jest  ustalane  prawo  do  zasiłku  rodzinnego  oraz  dodatków  do  zasiłku
rodzinnego,  Ja  lub  członkowie  mojej  rodziny  (wskazani  w  Części  1  pkt  3  wniosku):

TAK                     NIE_+_X

TAK                      NIE

IE
TAK                    NIE-=y`

osiągnęli  dochody  niepodlegające  opodatkowaniu  podatkiem  dochodowym  od  osób  fizycznych  na  zasadach

3!Łebśł?znyycczhnywc€7b2ł'uęĘ23o°ibó:.rióo3zęci'5aorig,3z°SjżanT.z3m°f)Uwsśęgzya:ednJap3ę:jzpecna,uł33tzrał%cPz°n#:kźsdR.Coh5°d°Wym°d

(w  przypadku  zaznaczenia  wypełnij  dodatkowo oświadczenie  o  dochodzie  Twoim  lub  członka/członków  rodziny
stanowiące  Załącznik  ZSR-05  do wniosku)
osiągnęli  dochody z działalności  podlegającej  opodatkowaniu  na  podstawie  przepisów o zryczałtowanym  podatku
dochodowym  od  niektórych  przychodów  osiąganych  przez  osoby fjzyczne  -  ryczałt  ewidencjonowany  lub  karta
podatkowa,
(w przypadku zaznaczenia dołącz do wniosku zaświadczenie z urzędu  skarbowego zawierające dane dotyczące
°ppr2gsłsko9#aon'zarydczfaałłS!nw°aśncj#eti!tukbucdzobcnhkoad/3#k°g#nT#ti8jy8dhz#n%łcph°od#e6gwajssfigg°apn°ydcahtkp°rreaznj#snoabypęjdzsytcazw#ee

ryczałt ewidencjonowany lub  karta  podatkowa)
osiągnęli dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego
(w  pizypadku  zaznaczenia  wypełnij  dodatkowo  oświa_dczenie..o _w4e_lk_o_ści. Twoj.egp  gospodarstwa  rolnego  lub
gospo-darstwa  członka/członków  rodziny  stanowiące  Załącznik  ZSR-07  do  wniosku).

:1;Ep'::ł;::k::ł::u:,;:rz::ow,yryzz::t;c:ze::r:;i:T:;!,C:jaTn.o::k',rn:,osdd::a:s::kd:u:(;'j:;afict;:iunr;o::i;n##?#::T:f|?4i#%ig

(t):Łtzr;!ąa:n:§#u§##;dgn:u:rłz#w2ya8#r:o#i:e#°Znaczautratęd°Ch°dusp°W°d°Ważz2z>ŹźżG3:ł4+ć/7sĆ#Źłz:

Zatsr'[kdun!8:jaYupbe|nd|8jmd'abźz:88%nwyecł

|un:JŻur;:łtny,asj%%l#n

zasiłku  przedemerytąl

:§{}#łi8;i#jziu;:;i:z§;§a;i:i§;§j:iesrn;łgi:i§:#{!;Zr;:§;ł§2i:i;ja::;;r::2§R8::ii:i§;#sj|;!€ł#::g8;!;Hnzr;:n:|;kijJ;:::':;nyg)u:;:;b:ąa;riwrc:;Z:;::u3ł:;:c;:jfsr:::tr6;b:s:::ęt:i::a:;Z;d;łgazęi;:i:;r;U;!h!;ęr:T:9:9o9wij,

Ytyrg
•utra
•utra

b'Tobds;#J%iscki`8!'oaspt#zmeę#8łnuepgeęh,naiąucc#',e;Sk{8Py°mś#'8*8Z;n|%t#ep2ndsnę8y!łesgt;óźniak2żsiegTeóy:g#z,':,8i!ek|ty'

.,'

{3P3r:!:,':,e:#:grfwe;:o:źz°yw#9D):uióa3t§6Ż§łk#p%:s:5%7g2:dozn:j5i#§iu}°1§krto-r:i3ęr:§%:Prr8s#3ijoąieauristą#6]sĘraiwu°st°a#2'a#ŁWźe7W#Z8Z#05'rna_UB:awo

5`;:;;:;:;:;:::,;;;;:;;;;;;;_;;;MO;Nmvp„rrŃUAZŹ#ffż„Ł`®PC2d2#Żf&E°tynTer:::tą#€###zł:ffif#?#ź#Ę#rffiL#Inastąpiło uzyskanie przez członka Twojej rodziny
dochodu (2)

(2)  Uzyskanie dochodu, zgodnie z art.  3 pkt 24 ustawy,  oznacza uzyskanie dochodu spowodowane;

:uzzayks°kn;Cnię# ezTs:łr#:b?t;:%:f,::Zaia° bezrobotnych ,                       2steloriJft2ZLiG7śź64{f
-uzyskaniem zatrudnienla  lub innej  pracy zarobkowej,

-uzyskaniem zasiłku  przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,  nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,  a także emerytury lub renty,  renty rodzinnej,  renty

socjalnej  lub  rodzicielskiego  świadczenia  uzupełniającego,  o  którym  mowa w ustawie  z dnia  31  s{ycznia 2019  r,  o  rodzicielskim  świadczeniu  uzupełniającym,
-rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej  lub wznowieniem jej wykonywania  po okresie zawleszenia w rozumieniu art.16b ustawy z dnia 20grudnia  19ęo r  o

ubezpieczeniu społecznym  rolników lub art. 36aa ust.1  ustawy z dnja  13 października  1998 r.  o systemie ubezpleczeń społecznych,
-uzyskaniem zasiłku  chorobowego,  śwladczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku  macierzyńskiego,  przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej  pracy zarobkowej,

-  uzyskaniem  świadczenia  rodzicielskiego,

-uzyskaniem zasiłku  macierzyńskiego,  o którym  mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym  rolników,

-uzyskaniem stypendlum doktoranckiego określonego w art.  209 ust.1  i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. -Prawo o szkolnictwie wyższym i  nauce,  a także -zgodnje z art. 336

pkt 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r  -Przepisy wprowadzające ustawę -Prawo o szkolnictwie wyższym  i nauce (Dz.  U. z 2018 r.  poz.1669) uzyskaniem dotychczasowego
stypendium  doktoranckiego  określonego w art.  200  ust.1  u§tawy z dnia  27  lipca  2005  r. -Prawo o  szkolnictwie wyższym  (Dz.  U.  z 2012  r.  poz.  572,  z  późn.  zm.).

!iir;eii::i;%gj:uEt;aaezfT[e:bc!!r:a#ł:dio#[oid:z:aa,kdogY#cłit::J:ti;!?Jł:::S#:d:,|lig:śo#o::u,:ę?rJt!ułłe;Zi::fiłl:d:ł:;:jli#;i:Łion::!ł:piii:zs,ji?§::zkjo:w::!,!:8:e;#:ougl:eńyit::u
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_ęk;;z:;z:ntcazłn:,E;zzza:pr,OOzpnu#c%
wychowawczego,

1   upra

-Składam wniosek o dodatek do zasiłku  rodzinnego z tytułu  opieki  nad  dzieckiem w okresie  korzystania z urlopu wychowawczego  na dzieckołdzieci:

WYCHOWAWCZEGODANE   DZIECKA  W  ZWIĄZKU   Z  OPIEKĄ   NAD   KTORYM   UDZIELONO    WNlosKODAWCY    URLOPU    WYCHOWAWCZEGU
1

lmię: Nazwisko:

2
lmię, Nazwisko;

3
lmię: Nazwisko:

4
lm,ę: Nazwisko:

5
lmię: Nazwisko:

6
lmię: Nazwisko:

-  zJ2ńfc2-

WNIOSKODAWCY URLOPU
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RODZINENGO
Ślfż.

iającymi

E   panną                               ]  kawa,erem

H   osobąrozwiedzioną            E  wdową
-  wspólnie z drugim  rodzicem:I nie  wychowuję  co  najmniej jednego  dziecka

ęf_jĘFĘ=
Z TYTUŁU_   ;= -   -_ _

II
I

EGO WYCHO

ne

YWANIA'T#7E##A
Limn,

howywania dziecka,

osobą  pozostającą w separacji  orzeczonej  prawomocnym wyrokiem
sądu

wdowcem

wychowuję  co  najmniej jedno  dziecko
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2 lmię:                                                                                                                     Nazwisko                                                                                                                                                           /

3 lmię:                                                                                                                                                   Nazwisko

4 lmię                                                                                                                                                    Nazwisko:

5 lmię:                                                                                                                                                      Nazwisko:

6 lmię:                                                                                                                                                    Nazwisko.

7
lmię                                                                                                                                                   Nazwisko:

8
mę:                                                                                                                             Nazwisko:

W przypadku rezygnacji z kontynuacji nauki poza miejscem zamieszkania zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o tym

Ay#ak##ęysppz%#aouttbnrjaeeagc,fzęnuś]gcąjsox#eowp#oodkdc%_jnke:%yo%azaj##oftn#f.:zoy#ząjznanneygcohzz#:umł#espzokdgęnfiźamp#%egzsjceoc#ośncaj:#kwtósrze§oz,neafidouz]ęeTjjęejssjceedEjpa

szkoły) musisz dodatkowo wypełnić Załącznik ZSR-12 czyli oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia
poza miejscem zamieszkania.

CZĘŚć V POUCZENIA I  OŚWIADCZENIA

1. POUCZENIE -przeczytaj treść poniższego pouczenia.
Na  podstawie art.  4  ust.  2  ustawy z dnia 28  listopada 2003  r.  o świadczeniach  rodzinnych  (Dz.  U.  z 2018 r.,poz.  2220 z późn. zm.),
zwanej dalej „ustawą", zasiłek rodzinny przysługuje:

#gkcu°nTWFfdankęymcźnze#8Zd2%ka!?Oopiekunowiprawnemudziecka,

#}?8Lieuńiz8a8bsw#I.i38°ubdeosał%%6;nteaóęasjc;aeJdsóęaiTheg%°#azjęgfiJ

Zasiłek rodzinny przysługuje
1)     obywatelom  polskim,
2)     cudzoziemcom:

sntFount;Zymanlu  rodzICÓW W Związku  z  ich  Śmiercią  lub w związku  z ustaieniem

i;e;:hi!oi,,!;|;;it!!t:;z:e;jięii!i;;;u:a:s!yi,:izt::ioi:i:t!:i!5;!yj;tie!oł;of:ew;:!e:tłp;i;i;!;;ł;;i!g!;;:fizie:j:iijzo;#:#:itk:::ie;#kłi,caz,a:hops,p%tt,:u:b:f:k,tg:6:;:stguosł:5uHć,h3ooEwżęcgy#y- Ż-=% -
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Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

ź)
`nsaru°k{Uwż#kaoi'#jednak nie dłużej  niż do ukończenia 21  roku życia, albo

:;aziki:j::r,io;ł:z;Ijyiip#inł!{r:z§iin!jłłu§igTe!,#znu§c;#i;ś::łę:#o!:)§b#;e;u;b:i;g:;::t{:§:ąe;;z;;ige:t:saT#ul:n:łe;;};:szg:#Cę:c;::neą:#:rsztu%;;a;ir;u:zr%i,:u}cc:zva;;;;:s:z:k:on#uhbw

W  przypadku  ukończenia   przez  dziecko,  o  którym  mowa  w  art.  6  ust.1  pkt  3  ustawy,  lub  osobę  o  której  mowa  w  art.  6  ust.1a  ustawy,
Snfz#%żns3ź±nYatrparźce'28ź,teaćRśigo°krt°Ókvumst#d:#'wpraariw°6du°stzais'ókkTś°udszt'an#;,g,:bprozsyosiuęg:jętgr°ejzfiko°wńaczwen;aft.te6g:s[°ł:Ętsut8#'2n4erdź%.%

(ari.  6  ust.  1 b  ustawy).P;§;!ji°;i::%;i;!jłię|3:#:#ji:złj!z;:i;j#i;8#°:{z!:a:jiiąĘ§;;i:oia§;?Rę:°S;i:§:g:s:!!kr§t§i;jn;!ą;o;ii8;:;fii{:in:ł;:d!:h5;k;::si:e;#ai:d-o#;łzg::ł,;j!,!aijo#:i:8&8!ijsc;i;:s:::;iriidiik:

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

3ł,;ł;;:j:t:§o;:jzż:og::§;ł§;::E;łełł§jj:j§m:zł;;słłłg::::#:%:##e:z*łe:łL::ł::;łR;{:o#łłjał;oł::łESz;;:§ł:;##:{§zz:;;ę:a:,R:ogt#%;óo3z;atoź:aa#tłe%k;a;:ł:yŁ#,7

schronisku  dla
a  także  szkole
pkt 2 ustawy);

z€!B#r°J8iThenyd:'ięcpkr°z}#u3:,9eb8sUocbi8%a#t#?Stwuy%iaow:j';geę€zęźą3j,łjkeuz:#=nzno%8a?onuast#nsenęadrzz':cczk8z(8crika708i:four%tdaz%#wiadczenie
alimentacyjne  na  podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,  chyba że (art.  7 pkt 5  ustawy):

1 )  rodzice  lub jedno z  rodziców dziecka  nie żyje;
2) ojciec dziecka jest nieznany;
3) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
4) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych  kosztów utrzymania dziecka i  nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia

alimentacyjnego  na rzecz tego dziecka,
5) dziecko, zgodnie z orzeczeniem  sądu, jest pod  opleką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych  1  powtarzających się okresach.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje członkowi  rodziny, jeżeli  na dziecko przysługuje zasiłek rodzinny za granicą,  chyba że przepisy o koordynaćji
systemów  zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym  stanowią  inaczej  (art.  7  pkt 6 ustawy).

W przypadku zbiegu  prawa do zasiłku  rodzinnego z prawem do walutowego dodatku rodzinnego przysługującego pracownikom  polskich  placówek
dyplomatycznych  i  urzędów  konsularnych  przysługuje  prawo do jednego wybranego świadczenia  (ari.  27  ust.  3  ustawy),

Zasiłek rodzinny oraz dodatki  do zasiłku  rodzinnego  przysługują, jeżeli  dochód rodziny w przeliczeniu  na osobę w rodzinie  nie przekracza  kwoty
kryterium  dochodowego  określonego w  ustawie  (art.  5  ust.  1  ustawy).
W przypadku  gdy członkiem  rodziny jest dziecko  legitymujące się orzeczeniem o  niepełnosprawności  lub orzeczeniem o umiarkowanym   albo o znacznym
stopniu  niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód  rodziny w przeliczeniu  na osobę albo dochód osoby uczącej się  nie przekracza

wkpYrę;y#kt:r;UdT€##%ezi:y°#:ił%|i:%n%an:o5s:8tć::StdazYnyieiubdochódosobyuczącejsięprzekraczakwo{ęuprawniającądanąrodzinęlubosobęuczącą
się do zasiłku  rodzinnego pomnożoną przez liczbę członków danej  rodziny o kwotę nie wyższą niż łączna kwota zasiłków rodzlnnych   wraz z doda{kami  przysługujących.

danej  rodzinie w okresie zasiłkowym,  na  który jes{ ustalane prawo do tych świadczeń, zasiłek rodzinny wraz z doda(kam przysługują w wysokości  różnicy między łączną

kwotą zasiłków rodzinnych wraz z doda{kamj,  a kwo{ą, o k{Órą został przekroczony dochód  rodziny:

Łączną kwo{ę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami,  o której  mowa w zdaniu  poprzednim,  stanowi suma  przysługujących danej  rodzinie w danym okresie zasiłkowym:

W przypadku gdy wysokość zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami  przysługująca danej  rodzinie,  ustalona zgodnie z powyższym mechanizmem, jest
niższa   niż 20,00 zł,  świadczenia te  nie  przysługują (art.  5 ust.  3-3d  ustawy).

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje, jeżeli kobieta  pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od  10 tygodnia ciąży do porodu
(art.  9  ust.  6  ustawy).

Dodatek z tytułu  opieki  nad  dzieckiem w okresje korzystania z urlopu wychowawczego (art.  10  ust.1  ustawy). przysługuje matce lub ojcu dziecka,
opiekunowi faktycznemu  albo opiekunowi  prawnemu, jeżeli dziecko pozostaje  pod jego faktyczną opieką,  uprawnionemu do  urlopu wychowawczego nie
dłużej jednak niż przez okres:

1 ) 24  miesięcy  kalendarzowych;
2) 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej  niż jednym dzieckiem  urodzonyri  podczas jednego porodu;
3) 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę  nad dzieckiem  legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności   albo o znacznym stopniu

niepełnosprawności.
Osobie, o której  mowa w ah.10 ust.1  ustawy,  przysługuje jeden  dodatek w wysokości 400,00 zł miesięcznie,  niezależnie od  liczby dzieci  pozostających

podyf5iupNRk;Ą                                      ~.  ŁJ Zź5?2--
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Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego nie przysługuje, jeżeli:

1 ) osoba ubiegająca się  bezpośrednio przed  uzyskaniem  prawa do  urlopu wychowawczego pozostawała w stosunku  pracy przez okres  krótszy niż   6 miesięcy;
2) osoba  ublegająca się  podjęła  lub  kontynuuje zatrudnienie lub  inną pracę zarobkową,  która  uniemożliwia  sprawowanie osobistej opieki  nad dzieckiem w okresie

korzystania z urlopu wychowawczego;
3) dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniaiącej całodobową opiekę,  w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym,  z wyjątkiem  podmiotu

wykonującego działalność leczniczą,  i  korzysta w niej z całodobowej  opieki  przez więcej  niż 5 dni w tygodniu,  oraz w innych  przypadkach zaprzestania
sprawowania osobistej opieki  nad dzieckiem;

4) osoba  ubiegająca się w okresie urlopu wychowawczego  korzysta z zasiłku  macierzyńskiego;

Dodao:§ł:źo°tpł#ne§#iłks#cśz%nr:%;y{:h:ż#:ac::gn:a:|i#uŁe|Sok#iR:r(aal:an:9iuusid!:!:t#}%rzzey:ł:,geużeostaary°ź:'se#:W#ydn:'er2:%zmdaztFeec{Uabod

drugiego  z  rodziców  dziecka,  ponieważ:

§j;r#ę;c:2rz;8o3łca:J:ts:t,Zeń:FC3kn:awł'ŁZcyzj:i,aa,,mentacy„egooddrugiegozrodzicówzostałooddalone
Dod(atriek,i:#tuźauTtoat#;9oWychowywamadzieckaprzysługujerównieżosobieuczącejsię,]eżeiiobojerodziceosobyuczącejsięnieżyją
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Dodatek z tytułu  podjęcia  przez dziecko  nauki w szkole poza  miejscem zamieszkania (art.15 ustawy) przysługuje matce (ub ojcu, opiekunowi

faktycznemu  dziecka  albo opiekunowi  prawnemu  dziecka,  a także osobie  uczącej się:
1 )   w związku z zamieszkiwaniem w  miejscowości, w której  znajduje się siedziba  szkoły ponadpodstawowej  lub szkoły artystycznej,  w której  realizowany

jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej w przypadku dziecka lub osoby uczącej się,  legitymującej się orzeczeniem o
niepełnosprawności  lub  o  stopniu  niepełnosprawności,  albo

2)  w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadpodstawowej,
a także szkoły artystycznej, w której  realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadpodstawowej.

Art.15  ust.1  ustawy stosuje się odpowiednio do  uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych  (w brzmieniu   obowiązującym do dnia 31  sierpnla 2017  r.),

Dodd°act=aksbFzaykgłńucś:i:apkrszz:azłcieon'a%:yięhc;Z#aockhuwokresiepobieranianauki(odwrześniadoczerwcanastępnegorokukalendarzowego).
W przypadku zbiegu uprawnień do następujących świadczeń:

świadczenia  rodzicielskiego  lub

§ji#:!ajł:g:!:°;:ii;!:#§j:§dt§#§ns}iiFgig;§;ti:W:yĘS;ira:*e;2Lz!ę=łj):4:'g##?kar2:0:i,%#:#|gżnś:##pra;Kyuczha;S#W:;dj§:oET=:kauTe°Wrzysługująw

(

W przypadku:

ź)#zyys!ą8Lia'aozcmh'oadnuY±`#3kctz!°4n#śt##ź'#yązanegoz

`2)

§ułg#[:§#:::j;łł;:;u§jłłp:;g:nł::p;[§ł;;łałjg:ł§:::łł§y:§:u8:r;;łał§:;o[::snkfesrozs#amd%żyet:::eugzoupneę#,%%g:e:%k,ggstgrv,#zoewn:awkuosTap;,nesźcł#rae%ot3t;%ź::ae2mo„truy
ef#;°a*::ł2n:8ij:jłm:a:Si:i:ri:rĘ:;:§U!;łeł:!ił:e;ii:!}:::°:8r3ery;j:r:::U:Pckyi#:!',::':3:6s:ł%kJuUWS:::::y::jł:yak:::::g:iz§;!ła:Z:d::':e:jcFkhna':;%u:rr°:Zciemś!:!:ufid:e,:U:::Złj;8::Z:eei

Eża;Csxzę,re°Rks9#ęjdczemarodzicieiskiego

#%#i#igj:tieiłk#ii:s!;°3E#§tij,};k;j;ó-!:!6:S;ij#r°2i§u8:°!#;8ą;riłzźi!p§oi#!;ii;pĘ'iii:Znd;d!nkita:_#i#§T§°#r;rks;-gw!!aa:ą°#a3ri3tką°#!C:E'reat%8s:o:Z#yTŻ'ian#:#Cźę;a
3) wyjazdu wnioskodawcy lub członka jego rodziny poza granicę  Rzeczypospolitej  Polskiej, z wyjątkiem wyjazdu lub pobytu turystycznego,  leczniczego lub

związanego z podjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami  Rzeczypospolitej  Polskiej,
4) wystąpienia  innych  niż wymienione w  pkt  1  i  2 zmian  mających

wpływ  na  prawo do świadczeń  rodzinnych,  w szczególności  związanych  z koniecznością  ponownego  ustalenia  prawa do tych  świadczeń  na  podstawie art.
5  ust.  3 ~ 3c ustawy  lub  konieczności  weryfikacji  prawa  do tych  świadczeń z  uwzględnieniem  art.  5  ust.  4c  ustawy,

-F:t,i:inkauocsdia?%cya|.::Ni#L#!ą|zm:5pt.gw:Je:ii#iłze#!!#?#:o:3p#:`#,aazfą:#onoieg:asaT,:Ę#epałi3ea#ac:#st;#aizcazE:c:z:ro#z#nznę#ćt5oJ

konsekwencji  -  koniecznością  ich  zwrotu  wraz  z  odsetkami  ustawowymi  za  opóźnienie.

2.  Proszę  o  wpłatę  zasiłku  rodzinnego  oraz  dodatków  do  zasiłku  rodzinnego  na  następujący  nr  rachunku  bankowego/w
spółdzielczej  kasie  oszczędnościowo-kredytowej  (1):

E Przelewem we wskazanym Banku

Nrkonta  EE  EEEE EEEE EEEE>EEEE  EEEE   E]EE
(właściciel  konta)

(1 ) Wypełnij jeśli  chcesz,  aby zasiłek  rodzinny oraz dodatki  do zasiłku  rodzinnego  były  przekazywane  na  rachunek  bankowy / w społdzielczej  kasie  oszczędnościowo -kredytowej.I gotówką w
*) niepotrzebne  skreślić -L,2-52=-
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3. OśWIADCZENIE WNIOSKODAWCY DOTYCZ CE  USTALENIA PRAWA DO ZASIŁKU  RODZINNEGO NA DZIECKO
Oświadczam,  że:
-     powyższe dane są prawdziwe,

=ioadpfEi#aoTjźfipcq#&Tor%ęugiFgaar#nśFęm6źBrsął#?8ac#hy9Ri=ą%!ktupi#lżR?g#'innejhstytucjizasiłekrodzinnyaniwaiutowydodatek

-HR'2epcrzzpeobsypwoi,%japnó,%Zkł,%]fTk)#°beajńrs°tdwi:n,ywwktt#Tmwsmpa:łąmzaś3?onseokJgR,8rgrgżer8,ę;'CodkzJ8Fdkya#3|f8}snt:empór#zbaybweaz8%ZcazegńianścpaoTtcznego(2),

-ERrzzeecbzypwoasFo'|Ttgjc3t3gE|ŚJT|o)eJrpoadnzgT%,|ewjykTÓ#ÓimaąĘżzoanse,ŚŚ%#eg,prrozdezp,Fsjzdekcokoar'ddyzń??ł,,g)zsęg#ąpzoazbae2Eienć2ęT,Łspołecznego(2).

(w  przypadku  zaznaczenia wypełnij  sekcję  DANE  CZŁONKÓW TWOJEJ  RODZINY PRZEBYWAJĄCYCH  ZA GRANICĄ):

(1 ) Nie dotyczy wyjazdu  lub pobytu turystycznego,  leczniczego lub związanego z podjęciem  przez dziecko kształcenia  poza granlcami  Rzeczypospolitej  Połskięj
(2)  Przepisy  o  koordynacji  systemów  zabezpieczenia  społecznego  mają  zastosowanie  na  terenie:  Austrii,  Belgii,  Chorwacji,  Danii,  Finlandii,  Francji,  Grecji,

813ŁpeanTi',''WęŁą8rq"BŁrł!aanrqi`,j'RLuU#SuenT,bŃ;g#e#TjFacńdpi?riTegcah{jónsszt8,:Cuj,'is#jhciawj.e'kiejBrytaniijypru,Czech,Estoniutwy,Łotwy,Maity,Poiski,słowacji,

DANE  CZŁONKÓW TWOJEJ  RODZINY PRZEBYWAJĄCYCH ZA GRANICĄ
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Oświadczam,  że jestem  świadoma/świadomy odpowiedzialności  karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

BpzEZJrrr

(Mejscowość)

śWIADCZENIE WNIOSKODAWCY -OSOBY

Oś;Ni!;Eydf :z:fim , Żf5.                                             Zfl iąEŁ
powyższe  dane  są  prawdziwe,
zapoznałam/zapoznałem  się z warunkami  u
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(czytelny  podpis  wnioskodawcy)

USTALENIA PRAWA DO ZASIŁKU  RODZINNEGO
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nie  pozostaję  w związku  małżeńskim  ani  nie  zostałam/nie  zostałem  umieszc'zona/umieszczony w  instytucji  zapewniającej  całć)tdobowe

:::ZsyzT8nś'iee'dtJżydm°,mzuakpa°dTFec%a:Py°t:CZ|8k'zemłs°zdk3'ięż;#kmow°eśjriudbkrnnweYCshzę#3rj%ź%Tin%ęyht%rBstkeuz8'pae#'nęgi;n+?:ódzpęś{:,dezbeełRępLęr:%T,'e
nie jestem  uprawniona/uprawniony  do zasiłku  rodzinnego  za  granicą,  lub  przepisy  o  koordynacji  systemów  zabezpieczenia  społecznego
lub dwustronne  umowy o zabezpieczeniu  społecznym  stanowią  inaczej.II :}estper#wy#eżp°,=%zger:,na'Csap:;eĘź:83#)SP°''teJP°lskieJ(1)Wpaństwie,Wktórymmajązastosowanieprzepisyokoordynacji

przebywam  poza  granicami  Rzeczypospolitej  Polskiej(1)  w  państwie,  w  którym  mają  zastosowanie  przepisy  o  koordynacji
systemów  zabezpieczenia  społecznego(2).
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Do wniosku dołączam następujące dokumenty:

1)   __________

2)----------

3)   _  _  _  _  _  _  _  ---

4)----------

Oświadczam, że jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

(Miejscowość)

PAP-COM  DRUKI   HURT -DETAL Tel.42-6531470,  609 392

(Data:  dd  /  mm  /  rrrr)
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ZSR-05

OŚWIADCZENIE   WNIOSKODAWCY
0  DOCHODACH  SWOICH  ALBO  CZŁONKA  RODZINy  OSIĄGNIĘTycH  W  ROKU  KALENDARZOW+ri

POPRZEDZAJĄCYM  OKRES  ZASIŁKOWY,  lNNYCH  NIŻ  DOCHODY  PODLEGAJĄCE  OPODATKOWANIU
PODATKIEM  DOCHODOWYIVI  OD  0SÓB  FIZYCZNYCH  NA  ZASADACH  OKREŚLONYCH

W ART. 27,  ART. 308,  ART. 30C,  ART. 30E  I  ART. 30F  USTAWY Z  DNIA 26  LIPCA 1991  R.
0  PODATKU  DOCHODOWYM  0D  0SÓB  FIZYCZNYCH  (DZ.  U. Z 2012  R.  POZ.  361,  Z  PÓŹN. ZM.)

1.  Wypełniaj  WIELKIMI  LITERAMl.
®

2. Pola  "Seria  i  numer dokumentu  potwierdzającego tożsamość"  dotyczą tylko tych  osób,  którym  nie  nadano  numeru  PESEL,

DANE  WNlosKODAWCY
r^ vmNĘ                    7 fir(

03.  Numer  PESEL

02.

Kftźfś„cl
04.  Seria  i  numer  dokumentu  poMerdzającego  tożsamość  (1)

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

(wpisz  rodzaj  dochodu

źrióżżk ć;jri>a3c2#.Źżż:źźF=L_ _j -        __ i||inTżi`łł.gŁF!'a#
pisz rodzaj dochodu)     ,  = n*t`ri-

UCZENIE
Oświadczenie obejmuje następujące dochody w zakresie  niepodlegającym opodatkowaniu  na  podstawle przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych  (art. 3 pkt 1  lit.c
ustawy z dnia 28  listopada 2003 r.  o świadczeniach  rodzinnych  (Dz.  U. z 2018 r.  poz.2220 z późn.  zm.), zwanej  dalej „ustawą":
renty określone w przepisach o zaopatrzeniu  inwalidów wojennych  i wojskowych oraz ich  rodzin,
renty wypłacone osobom  represjonowanym  i  członkom  ich  rodzin,  przyznane na zasadach określonych w przepisach  o zaopatrzeniu  inwalidów wojennych   i wojskowych
oraz ich  rodzin,
świadczenie pieniężne,  dodatek kompensacyjny oraz  ryczaft energetyczny określone w przepisach  o świadczeniu  pieniężnym  i  uprawnieniach  przysługujących    żołnierzom
zastępczej  służby wojskowej  przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla,  kamieniołomach,zakładach  rud  uranu  i  batalionach  budowlanych,
dodatek kombatancki,  ryczan energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiaram represji wojennych
i okresu  powojennego,
świadczenie  pieniężne określone w przepisach  o świadczeniu  pieniężnym  przysługującym osobom  deportowanym  do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach   pracy

przez  111  Rzeszę Memiecką lub Związek Socjalistycznych  Republik  Radzieckich,
ryczaft energetyczny,  emerytury i  renty otrzymywane przez osoby,  które utraciły  wzrok w wyniku działań wojennych w latach  1939-1945  lub eksplozji  pozostałych  po tej wojnie
mewypałów i niewybuchów,
renty inwalidzkie z tytułu  inwalidztwa wojennego,  kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich  rodzin,  renty wypadkowe osób,  których  inwalidztwo

powstało w związku z przymusowym  pobytem  na  robotach w 111  Rzeszy Niemieckiej w latach  1939-1945,  otrzymywane z zagranicy,
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ZSR-05
-zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym  rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń spolecznych,

-środki bezzwrotnej  pomocy zagranicznej otrzymywane od  rządów państw obcych , organizacji międzynarodowych  lub międzynarodowych instytTcji finansowych,

pochodzące ze środków bezzwrotnej  pomocy przyznanych na  podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawanych z tymi  państwami, organizacjami  lub
instytucjami  przez Radę  Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przyp.adkach,  gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za
pośrednictwem  podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej  pomocy zagranicznej  na  rzecz podmiotów,  którym służyć ma ta pomoc,

-należności ze stosunku  pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych  mających  miejsce zamieszkania na tęrytorium Rzeczypospolitej  Polskiej,  przebywających

;Z;3:;:3a;:ą||Cbą'śawm:ryzsą°dko°#i88%asikai%ie!freó#nb°u#t°ośwC:jdheat;ot#sutłauwęędursót:yjł!żdbnę:e2J6P8ź8#rcaan'tę;7m4'rkr.ajKUoudset€:°pnryacchy#Lacz°ronjksórwpzoa!:Ugdłn7:T58b,
1076,1608  i  1629)

-należnoścl  pieniężne wypłacone  policjantom, żołnierzom,  celnikom  i  pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych  użytych poza granicami  państwa

w celu  udziału w konflikcie zbrojnym  lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych,  misji  pokojowej,akcji zapobieżenia aktom terroryzmu  lub  ich skutkom,
a także należności  pieniężne wypłacone żołnierzom,  policjantom,  celnikom  i  pracownikom  pewącym funkcje obserwatorów w misjach  pokojowych organizacji
międzynarodowych  i sił wielonarodowych,

-należności  pieniężne ze stosunku  służbowego otrzymywane w czasle służby kandydackiej  przez funkcjonariuszy Policji,  Państwowej Straży Pożarnej,  Straży

Granicznej,  Biura Ochrony Rządu  i Służby Więziennej, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskaw dochód,
-dochody członków rolniczych spółdzielni   produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni  produkcyjnej,  pomniejszone o składki  na ubezpieczenia społeczne,

-alimenty na rzecz dzieci,
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-ś%°#żę:#'es3B?edcazt#har:bp#aatteijsekTc#Ch°d°Wym°dosóbflzycznych,otrzymywaneprzezosobywykonująceczynnościzwiązanezpstnieniem
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-dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia  1982  r.  -Karta   Nauczyciela  (Dz.U. z 2018 r.  poz.  967),

-8°scphe°cig,nuyz#ksęrneęazcgz:ąłoa|:°mś,%lz#?darczejprowadzoneJnapodstawlezezwolenianatereniespecjalnejstrefyekonomicznejokreśionejwpHepisach

-ęE%i:k::eRtoy,epj'eenE8ż:ŁZoawęęputatywęgloweokreślonewprzepisachokomercjalizacHmstruktuvzac"rywatyzacjiprzedsiębiorstwapaństwowego

-ekwiwalenty z tytułu  prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnjctwa węgla kamiennego w latach 2003-2006,

-świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu  mandatu  posła i senatora,

-dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego

-dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej,pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą   Rzeczypospolitej  Polskiej:

podatek dochodowy  oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,

-renty określone w przepisach o wspieraniu  rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji  Gwarancji  Europejskiego  Funduszu  Orientagji

i  Gwarancji  Rolnej  oraz w przepisach o wspieraniu  rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków  Europejskiego Funduszu  Rolnego  na  rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich ,

-zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłuźników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,

-świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku  bezskuteczności egzekucji alimentów,

-pomoc materialną o charakterze socjalnym określoną w ah. 90c ust.  2  ustawy z dnia  7 września  1991  r.  o systemie oświaty (Dz.U. z 2018r.  poz.1457,

1560  i  1669) oraz świadczenia,  o  których  mowa w ah.  86 ust.1  pkt  1-3  i  5 oraz art.  212 ustawy z dnia 20  llpca 2018  r.  -Prawo o szkolnictwie wyższym  i
nauce, a także -   zgodnie z przepisem przejściowym: ah. 336 pkt 2 ustawy o ustawy z dnia 3 lipca 2018 r.  Przepisy wprowadzające ustawę -Prawo o szkolnictwie
wyższym  i  nauce (Dz.  U. z 2018 r.  poz.1669) -dotychczasową pomoc materialną określoną w art.173  ust.1  pkt  1,  2  i  8,  art.173a,  art.199  ust.1  pkt  1,  2  i 4 i
ari.199a  ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.  -Prawo o szkolnictwie wyźszym,

-kwoty otrzymane na  podstawie art.  27f ust.  8-10  ustawy z dnia  26  lipca  1991  r.  o  podatku  dochodowym od  osób fizycznych,

-świadczenie  pieniężne określone w ustawie z dnia 20  marca  2015  r.  o działaczach  opozycji antykomunistycznej  oraz osobach  represjonowanych z powodów

politycznych  (Dz.U.  z 2018  r.  poz.  690 oraz z 2019  r.  poz.  730),

-świadczenie  rodzicielskie,

-zasiłek macierzyński,  o którym  mowa w przepisach o ubezpieczeniu  społecznym  rolników.

-stypendia dla  bezrobotnych finansowane ze środków  Unii  Europejskiej;

am, że jestem świadoma / świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

ŹfżżćFŻ`nrr
(Miejscowość) (Data:  dd mm  /  rrrr)

óf_Ackż
(Czytelny   podpis wnioskodawcy

składającego oświadczenie)

wersja: ZSR-05(3)
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OŚWIADCZENIE   WNIOSKODAWCY

0  WIELKOŚCI  JEGO  GOSPODARSTWA  ROLNEGO  ALBO  GOSPODARSTWA  CZŁONKA  RODZINY  WYRAŻONEJ
W  HEKTARACH  PRZELICZENIOWYCH  OGÓLNEJ  POWIERZCHNI

W  ROKU  KALENDARZOWYM  POPRZEDZAJĄCYM  OKRES  ZASIŁKOWY

1. Wypełniaj  WłELKIMI  LITERAMl.

2.   Pola "Seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość" dotyczą tylko tych osób, którym nie nadano numeru PESEL,

DANE  WNIOSKODAWCY

01.  lmię

02.  Nazwisko

03.  Numer  PESEL

7#„
fyoHftL:SKi

04.  Seria  i  numer  dokumentu  potwierdzającego  tożsamość. (.1 )

(1 ) Wypełnij  tylko  w  przypadku,  gdy  nłe  nadano  numeru  PESEL

DANE  CZŁONKA  RODZINY,  KTÓREG0  DOTYCZY  OŚWIADCZENIE  (nie  wypełniaj  jeśli  oświadczenie  dotyczy  Twojego  gospodarstwa)

lmię

Nazwisko

Numer  PESEL Seria  i  numer  dokumentu  potwierdzającego  tożsamość  (1 )

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

Rok  (rrrr)

Oświadczam, że w roku   kalendarzowym: powierzchnia   mojego   gospodarstwa   rolnego   albo gospodarstwa wyżej

wymienionego   członka   rodziny w   ha   przeliczeniowych ogólnej  powierzchni wynosiła:

Oświadczam, że jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

(Mejscowość)
<_/f/_Zą rzzz- #ż43Aź,

(Podpis  wnioskodawcy
składającego   oświadczenie)

PAP-COM  DRUKI  HURT-DETAL Tel.  42-6531470,  609 392 999                       i/i



OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY
0 TERMINIE  I  OKRESIE,  NA JAKI ZOSTAŁ  UDZIELONY URLOP WYCHOWAWCZY,

ORAZ 0  CO  NAJMNIEJ  SZEŚCIOMIESIĘCZNYM  OKRESIE  POZOSTAWANIA W STOSUNKU  PRACY
BEZPOŚREDNlo  PRZED  UZYSKANIEM  PRAWA DO  URLOPU WYCHOWAWCZEGO

1.  Wypełniaj  WIELKIMI  LITERAMl.

2.  Pola ..Seria  i  numer dokumentu  potwierdzającego tożsamość" dotyczą tylko tych osób, którym nie nadano numeru  PESEL.

DANE WNIOSKODAWCY
01.   lmię

fiririprr:fiNFnwsŃOpt.i-óriśżri-

03.  Numer  PESEL 04,  Seria  i  numer  dokumentu  potwierdzającego  tożsamość  (1)

(1)  Wypełnij  tylko  w  przypadku,  gdy  nle  nadano  numeru  PESEL.

DANE  DZIECKA,  W ZWIĄZKU  Z OPIEKĄ,  NAD  KTÓRYIVI  JEST  UDZIELONY URLOP \/\/YCHOWAWCZY
lmię„H-
Nazwisko                                           /

Żćcdprź!fśM
ŃL-m-e-r -P-E-S-EL-     --     ~  -~  --------  ~  ----_±i?-__-±

`  -  -Ś6rla-i-ńu-rńór-d`o-k-u-m-ehiu-óótLTe`raz-a-jąc~e-gó -{óżs-a-m-o-ś-ć -(i )~  -+  L  ` --.--.------  ~  -  L  --

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

Oświadczam, że w terminie (należy podać okresy ur!opu wychowawczego od-do):

/5.q2,.2:f};20  ~ /4.tz.2oZ2

został mi  udzjelony urlop wychowawczy przez:
DANE  PRACODAWCY
Numer  NIP  (wpisz  bez  kresek)

Nazwa  petria

__._._.________PP#_U_____szczf_R_irĘ_4_______

«p'q±  r%et_>_S----żióżiżćć-iń;ń~-4`Gż;iófż/
-żjićż+ćijfiiićżżżśĆj---'

_  _  _  _  _  _  _  ------.-  _ ------------------  _  ------ `  _ -------------------------.------------------. _ `.  -  -_  ------------  _  -

DANE ADRESOWE  PRACODAWCY
Gmina  /  Dzielnica

ffiBo.wyBEĘ
Ulica

ŁĆź±_
"'smwĘxśiD€

AIE20I]ef+
Numer domu

_  _ _ 3_?-  _ _ _ _  _ _

mer  lokalu

-  w  związku    z  opieką  nad  wyżej  wymienionym  dzieckiem  oraz,  że  bezpośrednio  przed  uzyskaniem  prawa  do  urlopu
wychowawczego  pozostawałam  /  pozostawałem  w  stosunku  pracy  w  okresie

ĘE •  miesięcznym.

Oświadczam, że jestem świadomalświadomy odpowiedzialności  karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

ź2#JŁ -
skłlE8#ćsgwonŁ°śswk,%%%##je)

r3ezf2Żq
(Miejscowość)
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POTWIERDZAJĄCE TYMCZASOWE ZAMELDOWANIE UCZNIA

POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA

1. Wypełnjaj  WIELK[MI  LJTERAM.

2. Pola "Seria  i  numer dokumentu  potwierdzającego tożsamość"  dotyczą tylko tych  osób,  którym  nie  nadano numeru  PESEL.

Rok  (rrrr)                              Rok  (rrrr)

Oświadczam, że wyżej `^/ymienione dziecko w roku szkolnym: jest tymczasowo zameldowane w:

Oświadczam, że jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Ż3zff2/„
(Miejscowość)

'    (E)ata   dd
mm  /  rrrr.)  .  .  .

ćźŻ.-±f€ż-`
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fomieopf5canego podatku,     .

wysokoścl przychodu,

stawce podatl(u, .

wy5ol(oścloptaconego.poclatku.

W.rol(ukalendarzowympoprzedzającymokres,na.jaMustalo.nyjestprawqdośwladczenb
wychowawczego

GDY KARTA  l'ODATKOWA

wysol(oścl oplaconego pod@tku

weWrłlosku.muslbyćdowadnle.`naplsan.qcop`@byćwząśw.iadczeniubolmczejnlebędzle
wystawione                   ..


