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NAZWA ORGANU WŁAVCIWEGO PROWADZ=CEGO POSTBPOWANIE W SPRAWIE VWIADCZENIA PIELBGNACYJNEGO (1)

ADRES ORGANU WŁAVCIWEGO PROWADZ=CEGO POSTBPOWANIE W SPRAWIE VWIADCZENIA PIELBGNACYJNEGO (1)

02. Kod pocztowy

-
03. MiejscowoWć

01. Gmina / Dzielnica

04. Ulica

05. Numer domu 06. Numer mieszkania

(1) Przez organ właWciwy  rozumie siC wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właWciwego ze wzglCdu na miejsce zamieszkania osoby składaj>cej wniosek.

CZBVĆ I
1. Dane osoby składaj>cej wniosek o Wwiadczenie pielCgnacyjne, zwanej dalej "wnioskodawc>".
DANE WNIOSKODAWCY

03. Numer PESEL

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

04. Seria i numer dokumentu potwierdzaj>cego tocsamoWć (1)

02. Nazwisko

01. ImiC

05. Obywatelstwo

ADRES ZAMIESZKANIA

02. Kod pocztowy

-
03. MiejscowoWć

01. Gmina / Dzielnica

04. Ulica

05. Numer domu 06. Numer mieszkania 07. Numer telefonu (1)

08. Adres poczty elektronicznej — e-mail (2)

(1) Numer nie jest obowi>zkowy ale ułatwi kontakt w sprawie wniosku.
(2) Podanie adresu e-mail ułatwi kontakt w sprawie wniosku i jest obowi>zkowe gdy składasz wniosek drog> elektroniczn>.
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WNIOSEK
O  USTALENIE  PRAWA  DO  VWIADCZENIA  PIELBGNACYJNEGO

2. Wypełniaj WIELKIMI LITERAMI.

4. Pola wyboru zaznaczaj X .v lub

1. Zapoznaj siC z warunkami przysługiwania Wwiadczenia pielCgnacyjnego umieszczonymi w pouczeniu w CZBVCI II wniosku.

3. Pola "Seria i numer dokumentu potwierdzaj>cego tocsamoWć" dotycz> tylko tych osób, którym nie nadano numeru PESEL.



SR-5
Składam wniosek o Wwiadczenie pielCgnacyjne w zwi>zku z opiek> nad:

DANE OSOBY WYMAGAJ=CEJ OPIEKI

Nazwisko:

ImiC:

Numer PESEL: Seria i numer dokumentu potwierdzaj>cego tocsamoWć: (1)Data urodzenia: (dd / mm / rrrr)

Obywatelstwo:

(1) Wypełnij tylko w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL.
(2) Wpisz odpowiednio: panna, kawaler, zamCcna, conaty, rozwiedziona, rozwiedziony, w separacji (tylko orzeczonej prawomocnym wyrokiem s>du),
wdowa, wdowiec.

Stan cywilny (2)

ADRES ZAMIESZKANIA OSOBY WYMAGAJ=CEJ OPIEKI

Kod pocztowy:

-
MiejscowoWć:

Gmina / Dzielnica:

Ulica:

Numer domu: Numer mieszkania: Numer telefonu: (1)

(1) Numer nie jest obowi>zkowy ale ułatwi kontakt w sprawie wniosku.

CZBVĆ II POUCZENIA I OVWIADCZENIA
1) POUCZENIE
Vwiadczenie pielCgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:
1) matce albo ojcu,
2) opiekunowi faktycznemu dziecka,
3) osobie bCd>cej rodzin> zastCpcz> spokrewnion> w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy

zastCpczej,
4) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuMczy ci>cy obowi>zek

alimentacyjny, z wyj>tkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawnoWci
— jeceli nie podejmuj> lub rezygnuj> z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osob> legitymuj>c> siC
orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawnoWci albo orzeczeniem o niepełnosprawnoWci ł>cznie ze wskazaniami: koniecznoWci stałej
lub  długotrwałej  opieki  lub  pomocy  innej  osoby  w  zwi>zku  ze  znacznie  ograniczon>  mocliwoWci>  samodzielniej  egzystencji  oraz
koniecznoWci  stałego  współudziału  na  co  dzieM  opiekuna  dziecka  w  procesie  jego  leczenia,  rehabilitacji  i  edukacji.

Osobom, o których mowa w pkt 4, innym nic spokrewnione w pierwszym stopniu z osob> wymagaj>c> opieki, Wwiadczenie
pielCgnacyjne przysługuje, w przypadku gdy spełnione s> ł>cznie nastCpuj>ce warunki:

- rodzice osoby wymagaj>cej opieki nie cyj>, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, s> małoletni lub legitymuj> siC orzeczeniem o
znacznym stopniu niepełnosprawnoWci;

- nie  ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu,  s>  małoletnie  lub  legitymuj>  siC  orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawnoWci;

- nie ma osób, o których mowa w pkt 2 i 3 powycej, lub legitymuj> siC orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawnoWci.

Vwiadczenie pielCgnacyjne przysługuje:
1) obywatelom polskim,
2) cudzoziemcom:

a) do których stosuje siC przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
b) jeceli wynika to z wi>c>cych Rzeczpospolit> Polsk> umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
c) przebywaj>cym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta

długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w zwi>zku z okolicznoWciami, o których mowa w art.
127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z póan. zm.), lub w zwi>zku z
uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodacy lub ochrony uzupełniaj>cej, jeceli zamieszkuj> z członkami rodzin na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

d) posiadaj>cym kartC  pobytu z  adnotacj>  „dostCp do rynku pracy”,  z  wył>czeniem obywateli  paMstw trzecich,  którzy  uzyskali
zezwolenie na pracC na terytorium paMstwa członkowskiego na okres nieprzekraczaj>cy szeWciu miesiCcy, obywateli paMstw trzecich
przyjCtych w celu podjCcia studiów oraz obywateli paMstw trzecich, którzy maj> prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy
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— jeceli zamieszkuj> na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymuj> Wwiadczenia rodzinne, chyba ce
przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy miCdzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym
stanowi> inaczej (art. 1 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o Wwiadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 z póan. zm.),
zwanej dalej „ustaw>”).
Vwiadczenie pielCgnacyjne przysługuje, jeceli niepełnosprawnoWć osoby wymagaj>cej opieki powstała:
1) nie póaniej nic do ukoMczenia 18. roku cycia lub
2) w trakcie nauki w szkole lub szkole wycszej, jednak nie póaniej nic do ukoMczenia 25. roku cycia (art. 17 ust. 1b ustawy).

Vwiadczenie pielCgnacyjne nie przysługuje, jeceli (art. 17 ust. 5 ustawy):
1) osoba sprawuj>ca opiekC:

a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu Wmierci małconka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty
rodzinnej  i  innego  Wwiadczenia  emerytalno-rentowego,  renty  socjalnej,  zasiłku  stałego,  nauczycielskiego  Wwiadczenia
kompensacyjnego,  zasiłku  przedemerytalnego  lub  Wwiadczenia  przedemerytalnego,

b) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuMczego, Wwiadczenia pielCgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, októrym mowa w
ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

2) osoba wymagaj>ca opieki:
a) pozostaje w zwi>zku małceMskim, chyba ce współmałconek legitymuje siC orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawnoWci;
b) została umieszczona w rodzinie zastCpczej, z wyj>tkiem rodziny zastCpczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w

zwi>zku z  koniecznoWci>  kształcenia,  rewalidacji  lub rehabilitacji,  w placówce zapewniaj>cej  całodobow> opiekC,  w tym w
specjalnym oWrodku szkolno-wychowawczym, z wyj>tkiem podmiotu wykonuj>cego działalnoWć lecznicz>, i  korzysta w niej z
całodobowej opieki przez wiCcej nic 5 dni w tygodniu;

3) na osobC wymagaj>c> opieki inna osoba ma ustalone prawo do wczeWniejszej emerytury;
4) na osobC wymagaj>c> opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10 ustawy, prawo do

specjalnego zasiłku opiekuMczego, Wwiadczenia pielCgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia
2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

5) na osobC wymagaj>c> opieki inna osoba jest uprawniona za granic> do Wwiadczenia na pokrycie wydatków zwi>zanych z opiek>, chyba
ce przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowi>
inaczej.

W przypadku gdy o Wwiadczenie pielCgnacyjne, ubiega siC rolnik, małconek rolnika b>da domownik, Wwiadczenie to przysługuje
odpowiednio:
1) rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego;
2) małconkom rolników lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego albo wykonywania

przez nich pracy w gospodarstwie rolnym.
Zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego lub zaprzestanie wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym potwierdza siC stosownym
oWwiadczeniem złoconym pod  rygorem odpowiedzialnoWci  karnej  za  składanie  fałszywych  zeznaM.  Składaj>cy  oWwiadczenie  jest
obowi>zany do zawarcia  w nim klauzuli  nastCpuj>cej  treWci:  „Jestem Wwiadomy odpowiedzialnoWci  karnej  za  złocenie  fałszywego
oWwiadczenia.”. Klauzula ta zastCpuje pouczenie organu o odpowiedzialnoWci karnej za składanie fałszywych zeznaM (art. 17b ustawy).

W przypadku zbiegu uprawnieM do nastCpuj>cych WwiadczeM:
1) Wwiadczenia rodzicielskiego lub
2) Wwiadczenia pielCgnacyjnego, lub
3) specjalnego zasiłku opiekuMczego, lub
4) dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, lub
5) zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
– przysługuje jedno z tych WwiadczeM wybrane przez osobC uprawnion> - takce w przypadku, gdy Wwiadczenia te przysługuj> w zwi>zku
z opiek> nad rócnymi osobami (art. 27 ust. 5 ustawy).
Osoba ubiegaj>ca siC jest obowi>zana niezwłocznie powiadomić gminny organ właWciwy o kacdej zmianie maj>cej wpływ na
prawo do Wwiadczenia pielCgnacyjnego, w tym równiec o przypadku wyjazdu wnioskodawcy lub członka jego rodziny poza granicC
Rzeczypospolitej Polskiej.
Niepoinformowanie gminnego organu właWciwego prowadz>cego postCpowanie w sprawie WwiadczeM rodzinnych o zmianach, o
których mowa powycej,  moce  skutkować powstaniem nienalecnie  pobranych WwiadczeM rodzinnych,  a  w konsekwencji  -
koniecznoWci>  ich  zwrotu  wraz  z  odsetkami  ustawowymi  za  opóanienie.

2) OVWIADCZENIA SŁUb=CE USTALENIU PRAWA DO VWIADCZENIA PIELBGNACYJNEGO

2.1 OWwiadczam, ce:
a) powycsze dane s> prawdziwe,
b) zapoznałam/zapoznałem siC z warunkami uprawniaj>cymi do Wwiadczenia pielCgnacyjnego,
c) nie mam ustalonego prawa do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu Wmierci małconka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do

renty  rodzinnej  i  innego  Wwiadczenia  emerytalno-rentowego,  renty  socjalnej,  zasiłku  stałego,  nauczycielskiego  Wwiadczenia
kompensacyjnego,  zasiłku  przedemerytalnego  i  Wwiadczenia  przedemerytalnego,

d) nie mam ustalonego prawa do Wwiadczenia pielCgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuMczego i zasiłku dla opiekuna, o którym mowa
w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
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e) osoba wymagaj>ca opieki:
– nie pozostaje w zwi>zku małceMskim, lub współmałconek legitymuje siC orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawnoWci,
– nie została umieszczona w rodzinie zastCpczej, z wyj>tkiem rodziny zastCpczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w

zwi>zku z koniecznoWci> kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniaj>cej całodobow> opiekC, w tym w specjalnym
oWrodku szkolno-wychowawczym, z wyj>tkiem podmiotu wykonuj>cego działalnoWć lecznicz>, lub nie korzysta w niej z całodobowej
opieki przez wiCcej nic 5 dni w tygodniu,

f) na osobC wymagaj>c> opieki inna osoba nie ma ustalonego prawa do wczeWniejszej emerytury,
g) na osobC wymagaj>c> opieki nie jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10 ustawy, prawo do

specjalnego zasiłku opiekuMczego, prawo do Wwiadczenia pielCgnacyjnego i prawo do zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie
z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

h) na osobC wymagaj>c> opieki inna osoba nie jest uprawniona za granic> do Wwiadczenia na pokrycie wydatków zwi>zanych z opiek>
lub przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowi>, ce
przysługuj>ce za granic> Wwiadczenie na pokrycie wydatków zwi>zanych z opiek> nie wył>cza prawa do takiego Wwiadczenia na
podstawie ustawy,

i) nie jestem zatrudniony/zatrudniona ani  nie wykonujC innej  pracy zarobkowej (przez zatrudnienie lub wykonywanie innej  pracy
zarobkowej rozumie siC: wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku słucbowego, umowy o pracC nakładcz> oraz
wykonywanie pracy lub Wwiadczenie usług na podstawie umowy agencyjnej,  umowy zlecenia,  umowy o dzieło albo w okresie
członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, a takce prowadzenie
pozarolniczej działalnoWci gospodarczej),

j) nie przebywam ani członek mojej rodziny nie przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej(1) w paMstwie, w którym maj>
zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego(2),

k) przebywam lub członek mojej  rodziny przebywa poza granicami Rzeczypospolitej  Polskiej(1)  w paMstwie,  w którym maj>
zastosowanie przepisy o koordynacji  systemów zabezpieczenia społecznego(2).
(W przypadku zaznaczenia wypełnij sekcjC DANE CZŁONKÓW TWOJEJ RODZINY PRZEBYWAJ=CYCH ZA GRANIC=)

(1) Nie dotyczy wyjazdu lub pobytu turystycznego, leczniczego lub zwi>zanego z podjCciem przez dziecko kształcenia poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej.
(2) Przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego maj> zastosowanie na terenie: Austrii, Belgii, Chorwacji, Danii, Finlandii, Francji, Grecji,
Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburga, Niemiec, Portugalii, Szwecji, Włoch, Wielkiej Brytanii, Cypru, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Malty, Polski, Słowacji,
Słowenii, WCgier, Bułgarii, Rumunii, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu, Szwajcarii.

DANE CZŁONKÓW TWOJEJ RODZINY PRZEBYWAJ=CYCH ZA GRANIC=
Podaj: imiC, nazwisko, numer PESEL, kraj przebywania członka/członków rodziny za granic> wraz z adresem zamieszkania poza granicami RP, nazwC i
adres pracodawcy lub miejsce prowadzenia działalnoWci gospodarczej poza granicami RP:

2.2) Wypełnij ponicsze oWwiadczenie jeWli jesteW osob>, na której zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks
rodzinny i opiekuMczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583, z póan. zm.) ci>cy obowi>zek alimentacyjny, inn> nic osoba spokrewniona w
pierwszym stopniu, opiekun faktyczny dziecka lub osoba bCd>ca rodzin> zastCpcz> spokrewnion>, w rozumieniu ustawy z dnia 9
czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastCpczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, z póan. zm.).

OWwiadczam, ce:
– rodzice osoby wymagaj>cej opieki nie cyj>, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, s> małoletni lub legitymuj> siC orzeczeniem o znacznym
stopniu niepełnosprawnoWci,
– nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu z osob> wymagaj>c> opieki, s> małoletnie lub legitymuj> siC orzeczeniem o
znacznym stopniu niepełnosprawnoWci oraz
–  nie  ma  opiekuna  faktycznego  dziecka  wymagaj>cego  opieki  ani  osoby  bCd>cej  rodzin>  zastCpcz>  spokrewnion>,  dla  dziecka
wymagaj>cego opieki w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastCpczej, lub legitymuj> siC
orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawnoWci.

OWwiadczam, ce jestem Wwiadoma/Wwiadomy odpowiedzialnoWci karnej za złocenie fałszywego oWwiadczenia.
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(MiejscowoWć) (Data: dd / mm / rrrr)
......................................

(Podpis wnioskodawcy)
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CZBVĆ III
OWwiadczenie wnioskodawcy o zaprzestaniu prowadzenia gospodarstwa rolnego lub wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym
przez rolnika, małconka rolnika lub domownika
Wypełnij tylko wtedy, gdy jesteW rolnikiem, małconkiem rolnika lub domownikiem rolnika.

OWwiadczam, ce:

1) TAK NIE OWwiadczam, ce jestem rolnikiem lub małconkiem albo domownikiem rolnika.

2) TAK NIE OWwiadczam, ce zaprzestałem / zaprzestałam prowadzenia gospodarstwa rolnego albo wykonywania

pracy w gospodarstwie rolnym od dnia(1):
Data: (dd / mm / rrrr)

(1)  Wpisz datC, od kiedy zaprzestałaW/eW prowadzenia gospodarstwa rolnego albo wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym.

OWwiadczam, ce jestem Wwiadoma/Wwiadomy odpowiedzialnoWci karnej za złocenie fałszywego oWwiadczenia.

(MiejscowoWć) (Data: dd / mm / rrrr)
......................................

(Podpis wnioskodawcy)

ProszC o wpłatC Wwiadczenia pielCgnacyjnego na nastCpuj>cy nr rachunku bankowego/w spółdzielczej kasie oszczCdnoWciowo-
kredytowej (1):

(1) Wypełnij w przypadku, gdy Wwiadczenie pielCgnacyjne ma być wpłacane na rachunek bankowy / w spółdzielczej kasie oszczCdnoWciowo-kredytowej.

Do wniosku doł>czam nastCpuj>ce dokumenty:

1)

2)

3)

4)

OWwiadczam, ce jestem Wwiadoma/Wwiadomy odpowiedzialnoWci karnej za złocenie fałszywego oWwiadczenia.

(MiejscowoWć) (Data: dd / mm / rrrr)
......................................

(Podpis wnioskodawcy)
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