
                                                                       Pobiedziska ………………………..
  /nazwa podmiotu realizującego świadczenia  rodzinne /

Część I
Dane wnioskodawcy:

………………………………………………………
   / imię , nazwisko/

……………………………………………………...
 / adres zamieszkania/

   

……………………………………………………...
   /nr pesel, dla cudzoziemca nr karty pobytowej lub paszportu/

.........................................................
/ obywatelstwo/

…………………………………………………………….....
  / nr telefonu do kontaktu/

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA 
SIĘ ŻYWEGO DZIECKA

              Na podstawie art.2 i art. 15 b Ustawy  z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach 
rodzinnych  (tekst  jednolity   Dz.  U.  z  2006r.  Nr  139  ,  poz.  992  z  późn.  zm.)  wnioskuję  o 
przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się żywego dziecka:

imię i nazwisko dziecka………………………………………………………… 

ur………………………………………………………………………………………..

miejsce urodzenia…………………………………………………………………

nr pesel………………………………………………………………………………..

obywatelstwo……………………………………………………………………….

Załączniki:
1. kserokopia dokumentu tożsamości rodziców dziecka
2. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka 
3. oświadczenie wnioskodawcy
4. oświadczenie o sposobie wypłaty 
5. zaświadczenie lekarskie lub wystawione przez położną zgodne z wzorem określonym w 

Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. ( poz. 1234 )

6.   .............................................

                                                                                    
                                                                                                                                                      ................................................... 

    / podpis osoby  wnioskującej/



                                        
Część II   
                                       
 Pouczenie :

1. Z tytułu urodzenia się  żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 
1000,00zł. na jedno dziecko.

2. Zapomoga  przysługuje  matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi 
faktycznemu dziecka -  niezależnie od ich dochodów.

3. Wniosek o wypłatę zapomogi składa w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka , a 
w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieka prawną  opieką faktyczna 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.

4. Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą 
świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym 
stanowią  inaczej.

5. Jednorazowa zapomoga przysługuje , jeżeli kobieta pozostawała pod opieką 
medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod 
opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub 
zaświadczeniem wystawionym przez położną , zgodnie z wzorem określonym 
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010r ( Dz. U. Z 2010r. 
Nr 183, poz. 1234)

                                                                   ……………………………………………..
                                                                                / podpis wnioskodawcy/

część III     
                                                     
OŚWIADCZENIE  DOTYCZĄCE  WNIOSKU O  PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ 
ZAPOMOGI  Z  TYTUŁU  URODZENIA  SIĘ ŻYWEGO  DZIECKA 
  
 Oświadczam, że na dziecko:

…………………………………………………….........

Ur………………………………………………….
1. żadnemu z rodziców dziecka  nie została wypłacona  jednorazowa zapomoga z 

tytułu urodzenia się dziecka przez  inny organ uprawniony do jej wypłaty.
2. żadnemu z rodziców dziecka nie przysługuje i nie zostało wypłacone za 

granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka 
3. zapoznałem/am się z warunkami uprawniającymi do przyznania jednorazowej 

z   tytułu urodzenia dziecka     
4. zamieszkuję  na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

Jestem  świadomy   odpowiedzialności  karnej  za  złożenie  fałszywego 
oświadczenia 

                                                  .....................……
                                                                         /podpis wnioskodawcy/
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Zał�cznik do rozporz�dzenia Ministra Zdrowia

z dnia 14 wrze�nia 2010 r. ( poz.1234 )

......................., dnia …..................r.

…..........................................................
        ( piecz�� zakładu opieki  zdrowotnej/

         praktyki lekarskiej/ praktyki poło�nej ¹ )

ZA�WIADCZENIE 

lekarskie/wystawione przez poło�n� 1

potwierdzaj�ce  pozostawanie kobiety pod opieka medyczn� nie pó�niej ni� od 

10 tygodnia ci��y do porodu, uprawniaj�c� do dodatku z tytułu urodzenia dziecka 2

    Pani.................................................................................................................................................

                                                                         ( imi� i nazwisko )

numer PESEL lub nazwa i numer dokumentu potwierdzaj�cego to�samo�� 3

….................................................................................................................................................,

zamieszkała:................................................................................................................................,
( adres zamieszkania )

pozostawała pod opiek� medyczn� od .......................................................tygodnia ci��y do porodu.

Terminy udzielenia �wiadcze� zdrowotnych 4

1) pierwszy trymestr ci��y - ............................................

2) drugi trymestr ci��y - …..............................................

3) trzeci trymestr ci��y- …..............................................

................................................
( piecz�tka i podpis lekarza/poło�nej ¹ )

1) Niepotrzebne skre�li�.

2) Niniejsze za�wiadczenie zgodnie z art. 15 b ust. 6 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o �wiadczeniach rodzinnych 

( Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z pó�n.  zm. ) stanowi tak�e podstaw� uzyskania jednorazowej zapomogi z tytułu 

urodzenia si� �ywego dziecka.

3) W przypadku kobiety nieposiadaj�cej numeru PESEL.

4) Nale�y wpisa� termin udzielonego jednego �wiadczenia zdrowotnego w ka�dym trymestrze ci��y.



Pobiedziska dnia �............................

O�WIADCZENIE

            O�wiadczam, i� wyra�am zgod� na przetwarzanie moich danych osobowych przez O�rodek

Pomocy  Spo!ecznej  w  Pobiedziskach,  zgodnie  z  ustaw�  o  ochronie  danych  osobowych  z

dn.  29.08.1997  r.  /  Dz.U.  Z  2002  r.  Nr  101  poz.  926/  dla  potrzeb  zwi�zanych  z  ustaleniem

uprawnie�  do  �wiadcze�  rodzinnych  w  oparciu  o  ustaw�  o  �wiadczeniach  rodzinnych  z  dnia

28.11.2003 r. / Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992 z pó�n. zm./

�............................................

( podpis )              

O�WIADCZENIE 

Nazwisko i imi�......................................................................................................................................

Adres.......................................................................................................................................................

Przyznane �wiadczenie

1. prosz� przekazywa� na konto:

�............................................................................................................................................................
( nr rachunku ) 

�..................................................................................................................................................................................................................

( nazwa banku )

�..............................................................                                                                                 .............................................

podpis osoby przyjmuj�cej o�wiadczenie                                                                                 podpis osoby ubiegaj�cej si�


