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Burmistrz Miasta Oleśnica 

Miejski Ośrodek Pomocy  
Społecznej  

ul. Wojska Polskiego 13 
56-400 Oleśnica 

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO 

 

Część I 

 

1. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa doświadczenia rodzicielskiego 

 Imię Nazwisko 
 
 

  

 Numer PESEL*) Data urodzenia 
 
 

  

 Stan cywilny Obywatelstwo 
 
 

  

 Miejsce zamieszkania 
 

Telefon 

 Miejscowość    

  

                                                                  

Kod pocztowy 
 
 

 
 

   

 
 

    
Ulica 

Numer domu 

 

 

Numer 
mieszkania 

  
    

 
 
 

2. Wnoszę o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego na następujące dzieci: 

 
 

L.p. Imię i nazwisko Numer PESEL*) Data urodzenia 

 
 1    

 
 2    

 
 3    

 
 4    

 
 5    

 
 6    

 
 7    

*) W przypadku gdy nie nadano numeru PESEL należy podać numer dokumentu potwierdzającego tożsamość.
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Część II 

 

Oświadczam, że:  
a) powyższe dane są prawdziwe, 
b) zapoznałam/zapoznałem*)się z warunkami uprawniającymi do świadczenia rodzicielskiego, 
c) nie otrzymuję zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy 

jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres 
urlopu rodzicielskiego, 

d) drugi z rodziców nie otrzymuje zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony 
przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu 
macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego,  

e) osoba będąca rodziną zastępczą lub opiekunem faktycznym dziecka nie otrzymuje zasiłku 
macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu 
macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu 
rodzicielskiego**);  

f) dziecko nie zostało umieszczone w pieczy zastępczej,***)  
g) w związku z wychowywaniem tego samego dziecka lub w związku z opieką nad tym samym 

dzieckiem nie ma ustalonego prawa do świadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasiłku rodzinnego 
z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, świadczenia 
pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w 
ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. poz. 567,  
z późn. zm.),  

h) nie przysługuje mi za granicą świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia rodzicielskiego 
chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy  
o zabezpieczeniu społecznym stanowią, że przysługujące za granicą świadczenie o podobnym 
charakterze do świadczenia rodzicielskiego nie wyłącza prawa do takiego świadczenia na podstawie 
ustawy,  

i) nie podjęłam/nie podjąłem*)ani nie kontynuuję zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, która 
uniemożliwia mi sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem,  

j) nie mam ustalonego prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, 
dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 
wychowawczego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r.  
o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,  

k) matka dziecka urodziła dziecko/nie urodziła dziecka*), którego dotyczy wniosek w okresie pobierania 
zasiłku dla bezrobotnych lub w ciągu miesiąca po jego zakończeniu, lub w okresie przedłużenia 
pobierania zasiłku dla bezrobotnych na podstawie art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.  
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.)****),  

l) przebywam/nie przebywa*)poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej*****)w państwie, w którym mają 
zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego*****),  

m) członek mojej rodziny, w rozumieniu art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 
rodzinnych, przebywa/nie przebywa*)poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej*****)w państwie,  
w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego******).  

 
 
*) Niepotrzebne skreślić. 
**)    Dotyczy osób, o których mowa w art. 17c ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (opiekuna faktycznego dziecka i rodziny zastępczej). 
***)    Nie dotyczy osób, o których mowa w art. 17c ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (opiekuna faktycznego dziecka i rodziny zastępczej).  
****)   Nie dotyczy osób, o których mowa w art. 17c ust. 1 pkt 2- 4 ustawy (opiekuna faktycznego dziecka, rodziny zastępczej, 

osoby, która przysposobiła dziecko). 
*****) Nie dotyczy wyjazdu lub pobytu turystycznego, leczniczego lub związanego z podjęciem przez dziecko kształcenia poza 

granicami Rzeczypospolitej Polskiej.  
*****) Przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego mają zastosowanie na terenie: Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, 

Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburga, Niemiec, Portugalii, Szwecji, Włoch, Wielkiej Brytanii, Cypru, 
Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Malty, Polski, Słowacji, Słowenii, Węgier, Bułgarii, Rumunii.Norwegii, Islandii, Liechtensteinu, 
Szwajcarii oraz od 1 lipca 2013 r. Chorwacji. 

       
   

 
 

.....................................................  
(data, podpis osoby ubiegającej się)  
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W przypadku zmian mających wpływ na prawo do świadczenia rodzicielskiego, 
w szczególności zaistnienia okoliczności wymienionych powyżej, w tym również  
w przypadku wyjazdu osoby uprawnionej lub członka rodziny tej osoby poza granicę 
Rzeczypospolitej Polskiej, osoba ubiegająca się jest obowiązana niezwłocznie powiadomić o tych 
zmianach podmiot realizujący świadczenia rodzinne. 
Niepoinformowanie organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń 
rodzinnych o zmianach, o których mowa powyżej, może skutkować powstaniem nienależnie 
pobranych świadczeń rodzinnych, a w konsekwencji − koniecznością ich zwrotu wraz z odsetkami 
ustawowymi za opóźnienie. 

Pouczenie 
Świadczenie rodzicielskie przysługuje 
1) obywatelom polskim, 
2) cudzoziemcom: 

a) do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, 
b) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym, 
c) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia  na pobyt stały, zezwolenia na pobyt 

rezydenta długoterminowego Unii  Europejskiej, zezwolenia  na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o 
których mowa w art. 127 lub art.186 ust 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub w związku z 
uzyskaniem w Rzeczpospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodzin 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

d) posiadający kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali 
zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nie przekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw 
trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów lub pracy sezonowej oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do 
wykonywania pracy na podstawie wizy 

e) Przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie: 
-   zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 139a ust. 1 lub 139o ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o 
cudzoziemcach, lub 
-   dokumentu pobytowego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca 
2002 r. ustanawiającego jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich (Dz. Urz. UE L 157 z 
15.06.2002, str. 1, z późn. zm. – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 6, str. 3, z późn. zm.), z adnotacją „ICT”, 
wydanego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, i gdy celem ich pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
jest wykonywanie pracy w charakterze pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż w 
ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 3 pkt 13b ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o 
cudzoziemcach przez okres nieprzekraczający 90 dni w okresie 180 dni 

- jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na 
pobyt i pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nieprzekraczający dziewięciu miesięcy, chyba że przepisy o 
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią 
inaczej.. 
Świadczenie rodzicielskie przysługuje zgodnie z art. 17c ust. 1 ustawy:  

1) matce albo ojcu dziecka, z uwzględnieniem art.17c ust. 2 ustawy;  
2) opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia  

7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. 
roku życia;  

3) rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 
7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. 
roku życia;  

4) osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia  
7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. 
roku życia.  

Świadczenie rodzicielskie przysługuje ojcu dziecka zgodnie z art. 17c ust. 2 ustawy w przypadku:  
1) skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego na wniosek matki dziecka po wykorzystaniu przez nią tego 

świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka;  
2) śmierci matki dziecka;  
3) porzucenia dziecka przez matkę.  

Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres:  
1) 52 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub objęcia 

opieką jednego dziecka,  
2) 65 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką 

dwojga dzieci,  
3) 67 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką 

trojga dzieci,  
4) 69 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką 

czworga dzieci,  
5) 71 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia pięciorga i więcej dzieci 

lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci 
(art. 17c ust. 3 ustawy).  

 
Świadczenie rodzicielskie przysługuje od dnia:  

1) porodu – w przypadku matki lub ojca dziecka,  
2) objęcia dziecka opieką, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego 

podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia – w przypadku 
opiekuna faktycznego dziecka lub rodziny zastępczej, przysposobienia dziecka, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko  
7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do 
ukończenia przez nie 10. roku życia – w przypadku osoby przysposabiającej dziecko  

(art. 17c ust. 4 ustawy).  
W razie urodzenia dziecka przez kobietę pobierającą zasiłek dla bezrobotnych w okresie, o którym mowa  
w art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.  
z  2015 r. poz. 149, z późn. zm.), lub w ciągu miesiąca po jego zakończeniu, lub w okresie przedłużenia zasiłku dla bezrobotnych na 
podstawie art. 73 ust. 3 tej ustawy, świadczenie rodzicielskie przysługuje jednemu z rodziców w wysokości różnicy między kwotą 
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świadczenia rodzicielskiego, a kwotą pobieranego przez kobietę zasiłku dla bezrobotnych pomniejszonego o zaliczkę na podatek 
dochodowy od osób fizycznych (art. 17c ust. 6 ustawy).  
Osobie uprawnionej do świadczenia rodzicielskiego przysługuje:  

1) w tym samym czasie jedno świadczenie rodzicielskie bez względu na liczbę wychowywanych dzieci,  
2) jedno świadczenie rodzicielskie w związku z wychowywaniem tego samego dziecka 

(art. 17c ust. 8 ustawy).  
Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje, jeżeli:  

1) co najmniej jeden z rodziców dziecka lub opiekun faktyczny dziecka lub rodzina zastępcza, otrzymują zasiłek macierzyński lub 
uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach 
urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego,  

2) dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej – w przypadku rodziców dziecka lub osoby, która przysposobiła dziecko,  
3) jeden z rodziców dziecka lub opiekun faktyczny dziecka lub rodzina zastępcza, nie sprawują lub zaprzestali sprawowania 

osobistej opieki nad dzieckiem, w tym w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej, które 
uniemożliwiają sprawowanie tej opieki,  

4) w związku z wychowywaniem tego samego dziecka lub w związku z opieką nad tym samym dzieckiem jest już ustalone prawo 
do świadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, świadczenia pielęgnacyjnego, 
specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i 
wypłacie zasiłków dla opiekunów,  

5) osobie ubiegającej się o świadczenie rodzicielskie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze do 
świadczenia rodzicielskiego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy 
o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej  

(art. 17c ust. 9 ustawy).  
W przypadku zbiegu uprawnień do następujących świadczeń:  

1) świadczenia rodzicielskiego lub  
2) świadczenia pielęgnacyjnego, lub  
3) specjalnego zasiłku opiekuńczego, lub  
4) dodatku do zasiłku rodzinnego, z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, lub 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 świadczeń wybrane przez osobę uprawnioną (art. 27 ust. 5 ustawy).  
 
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z ART. 13 RODO 
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (D.U.U.E., L 119/7) zostałem/am poinformowany/a o tym, że: 
1). Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą we Wrocławiu (53-611) przy ul. Strzegomskiej 6. 
2). Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to: Inspektor Ochrony Danych Osobowych w MOPS, email: iodo@mops.wroclaw.pl, Wrocław 53-611, ul. 
Strzegomska 6. 
3). Celem zbierania danych jest dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa. Ustalanie prawa i wypłacania świadczeń: wychowawczych, 
rodzinnych, alimentacyjnych. 
4). Podstawa prawna legalności przetwarzania danych wynika z: 
— ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 ze zm. 
5). Przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej, takich jak: dochodzenie należności, 
ochrona roszczeń, badania naukowe, badania statystyczne. 
6). Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane Współadministratorom, podmiotom, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych na podstawie zawartych 
umów, a także innym podmiotom i instytucjom upoważnionym z mocy prawa. 
7). Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, do czasu ustania celu ich przetwarzania. 
8). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, w przypadku ustania celu dla którego były przetwarzane prawo do ich 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także zaprzestania przetwarzania. 
9). W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej cofnięciem. 
10). Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego [tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie 
(00-1930) przy ul. Stawki 2]. 
11). Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji kontaktów z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. W przypadku niepodania danych 
nie będzie możliwe uzyskanie szeroko pojętej pomocy przewidzianej prawem, a także realizacja innych wniosków, z którymi Pani/Pan wystąpi. 

 

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z powyższym pouczeniem. 

 

 
 
 
 

  (data, podpis osoby składającej oświadczenie) 

 
POTWIERDZAM PRZYJĘCIE I SPRAWDZENIE POD WZGLĘDEM FORMALNO-PRAWNYM WNIOSKU ORAZ 

WYSZCZEGÓLNIONYCH DOKUMENTÓW 

 

............................................................ 
(data, pieczątka i podpis pracownika działu) 

FORMY PRZEKAZYWANIA ŚWIADCZEŃ 1 

BANKOWE KONTO 

OSOBISTE 

 Nr   -     -     -     -     -     -     

 

 

(imię, nazwisko, PESEL właściciela konta) 


