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  SR
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Nazwa organu w³aœciwego prowadz¹cego postêpowanie
1)w sprawie jednorazowej zapomogi z tytu³u urodzenia siê dziecka

1)Adres

 1) Przez  organ w³aœciwy rozumie siê wójta, burmistrza lub prezydenta miasta 
    w³aœciwego ze wzglêdu na miejsce zamieszkania osoby sk³adaj¹cej wniosek.

CZÊŒÆ I

Imiê Nazwisko

2) Stan cywilny Obywatelstwo

Adres miejsca zamieszkania 

Kod pocztowy Miejscowoœæ )3Adres poczty elektronicznej - e-mail

Ulica                                                                           Numer domu       Numer mieszkania 3) Numer telefonu

–

1. Dane osoby sk³adaj¹cej wniosek o jednorazow¹ zapomogê z tytu³u urodzenia siê dziecka

    

    

, zwanej dalej „wnioskodawc¹”

Numer PESEL Data urodzenia P³eæ

M          K

Seria i numer dokumentu
1)potwierdzaj¹cego to¿samoœæ  

 1) Wype³nij tylko w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL.

3) Podanie adresu e-mail i numeru telefonu nie jest obowi¹zkowe, ale u³atwi kontakt w sprawie wniosku.

 2) Wpisz odpowiednio: panna, kawaler, zamê¿na, ¿onaty, rozwiedziona, rozwiedziony, w separacji (tylko orzeczonej prawomocnym 
    wyrokiem s¹du), wdowa, wdowiec.

 r    r    r    r d d     m m

2. Sk³adam wniosek o jednorazow¹ zapomogê z tytu³u urodzenia siê dziecka na nastêpuj¹ce dzieci:

Imiê

Imiê

Imiê

1

2

3

Nazwisko

Nazwisko

Nazwisko

 Obywatelstwo

 Obywatelstwo

 Obywatelstwo

 1) Wype³nij tylko w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL.

Numer PESEL

Numer PESEL

Numer PESEL

Data urodzenia

Data urodzenia

Data urodzenia

P³eæ

P³eæ

P³eæ

M          K

M          K

M          K

Seria i numer dokumentu
1)potwierdzaj¹cego to¿samoœæ  

Seria i numer dokumentu
1)potwierdzaj¹cego to¿samoœæ  

Seria i numer dokumentu
1)potwierdzaj¹cego to¿samoœæ  

 r    r    r    r 

 r    r    r    r 

 r    r    r    r 

d d     m m

d d     m m

d d     m m



 1) Wype³nij tylko w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL.

3. Dane cz³onków rodziny  - wpisz tutaj wszystkich cz³onków swojej rodziny, czyli odpowiednio:

– wnioskodawcê (siebie),

– dane dzieci, na które wnioskujesz o jednorazow¹ zapomogê z tytu³u urodzenia siê dziecka,

Do cz³onków rodziny nie zalicza siê:

– dziecka pozostaj¹cego pod opiek¹ opiekuna prawnego,

– dziecka pozostaj¹cego w zwi¹zku ma³¿eñskim,

– pe³noletniego dziecka posiadaj¹cego w³asne dziecko.

– dane Twojego ma³¿onka/drugiego rodzica dzieci,

– pozosta³e dzieci w wieku do ukoñczenia 25 r. ¿ycia, na które nie wnioskujesz o jednorazow¹ zapomogê z tytu³u urodzenia siê dziecka, 
   ale które pozostaj¹ na Twoim utrzymaniu,

– dziecko, które ukoñczy³o 25. rok ¿ycia legitymuj¹ce siê orzeczeniem o znacznym stopniu niepe³nosprawnoœci, je¿eli w zwi¹zku z t¹ 
   niepe³nosprawnoœci¹ przys³uguje œwiadczenie pielêgnacyjne, specjalny zasi³ek opiekuñczy lub zasi³ek dla opiekuna.

Definicja rodziny: zgodnie z art. 3 pkt 16 ustawy o œwiadczeniach rodzinnych rodzina oznacza odpowiednio: ma³¿onków, rodziców 
dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostaj¹ce na utrzymaniu dzieci w wieku do ukoñczenia 25. roku ¿ycia, a tak¿e dziecko, 
które ukoñczy³o 25. rok ¿ycia legitymuj¹ce siê orzeczeniem o znacznym stopniu niepe³nosprawnoœci, je¿eli w zwi¹zku 
z t¹ niepe³nosprawnoœci¹ przys³uguje œwiadczenie pielêgnacyjne lub specjalny zasi³ek opiekuñczy albo zasi³ek dla opiekuna, o którym 
mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wyp³acie zasi³ków dla opiekunów.
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W sk³ad mojej rodziny wchodz¹:

Imiê

Imiê

1

2

Nazwisko

Nazwisko

Numer PESEL

Numer PESEL

Data urodzenia

Data urodzenia

P³eæ

P³eæ

M          K

M          K

Seria i numer dokumentu
1)potwierdzaj¹cego to¿samoœæ  

Seria i numer dokumentu
1)potwierdzaj¹cego to¿samoœæ  

 r    r    r    r 

 r    r    r    r 

d d     m m

d d     m m

Imiê3 Nazwisko

Numer PESEL Data urodzenia

M          K

Seria i numer dokumentu
1)potwierdzaj¹cego to¿samoœæ  

 r    r    r    r d d     m m

Imiê

Imiê

Imiê

4

5

6

Nazwisko

Nazwisko

Nazwisko

Numer PESEL

Numer PESEL

Numer PESEL

Data urodzenia

Data urodzenia

Data urodzenia

M          K

M          K

M          K

Seria i numer dokumentu
1)potwierdzaj¹cego to¿samoœæ  

Seria i numer dokumentu
1)potwierdzaj¹cego to¿samoœæ  

Seria i numer dokumentu
1)potwierdzaj¹cego to¿samoœæ  

 r    r    r    r 

 r    r    r    r 

 r    r    r    r 

d d     m m

d d     m m

d d     m m

 Pokrewieñstwo (relacja do wnioskodawcy)                                                         Obywatelstwo

 Pokrewieñstwo (relacja do wnioskodawcy)                                                         Obywatelstwo

 Pokrewieñstwo (relacja do wnioskodawcy)                                                         Obywatelstwo

 Pokrewieñstwo (relacja do wnioskodawcy)                                                         Obywatelstwo

 Pokrewieñstwo (relacja do wnioskodawcy)                                                         Obywatelstwo

 Pokrewieñstwo (relacja do wnioskodawcy)                                                         Obywatelstwo

P³eæ

P³eæ

P³eæ

P³eæ
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 1) Wype³nij tylko w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL.

4. Zaznacz organ, do którego s¹ op³acane sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne za Ciebie i cz³onków Twojej rodziny.

Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych

Inny

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego 1)Brak

(nazwa i adres w³aœciwej jednostki)

 1) Zaznacz „Brak”, gdy ani za ciebie, ani za ¿adnego z cz³onków Twojej rodziny nie s¹ odprowadzane sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne.

W sk³ad mojej rodziny wchodz¹ (c.d.):

Imiê

Imiê

7

8

Nazwisko

Nazwisko

Numer PESEL

Numer PESEL

Data urodzenia

Data urodzenia

P³eæ

P³eæ

M          K

M          K

Seria i numer dokumentu
1)potwierdzaj¹cego to¿samoœæ  

Seria i numer dokumentu
1)potwierdzaj¹cego to¿samoœæ  

 r    r    r    r 

 r    r    r    r 

d d     m m

d d     m m

 Pokrewieñstwo (relacja do wnioskodawcy)                                                         Obywatelstwo

 Pokrewieñstwo (relacja do wnioskodawcy)                                                         Obywatelstwo

5. Dane dotycz¹ce dochodów cz³onków rodziny:

 1)5.2 W roku kalendarzowym poprzedzaj¹cym okres, na który jest ustalane prawo do jednorazowej zapomogi z tytu³u
       urodzenia siê dziecka, Ja lub cz³onkowie mojej rodziny (wskazani w punkcie 3 wniosku):

osi¹gnêli dochody niepodlegaj¹ce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach
okreœlonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 
od osób fizycznych
(w przypadku zaznaczenia TAK wype³nij dodatkowo oœwiadczenie o dochodzie Twoim lub cz³onka/cz³onków rodziny)

TAK NIE

osi¹gnêli dochody z dzia³alnoœci podlegaj¹cej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zrycza³towanym podatku

dochodowym od niektórych przychodów osi¹ganych przez osoby fizyczne - rycza³t ewidencjonowany lub karta

podatkowa
(w przypadku zaznaczenia TAK do³¹cz do wniosku zaœwiadczenie z Urzêdu Skarbowego)

osi¹gnêli dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego

(w przypadku zaznaczenia TAK wype³nij dodatkowo oœwiadczenie o przeciêtnej wielkoœci Twojego gospodarstwa rolnego 
 lub gospodarstwa cz³onka/cz³onków rodziny).

TAK NIE

TAK NIE

5.3 W roku kalendarzowym poprzedzaj¹cym okres zasi³kowy lub po tym roku:

1)nast¹pi³a utrata przez cz³onka Twojej rodziny dochodu. 

1)nie nast¹pi³a utrata przez cz³onka Twojej rodziny dochodu. 

- uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,

- utrat¹ zasi³ku lub stypendium dla bezrobotnych,

- utrat¹ zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

-  
   o ubezpieczeniu spoùecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 paêdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeñ spoùecznych,

wykreúleniem z rejestru pozarolniczej dziaùalnoúci gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. 

- utrat¹ zasi³ku chorobowego, œwiadczenia rehabilitacyjnego lub zasi³ku macierzyñskiego, przys³uguj¹cych po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

- utrat¹ zas¹dzonych œwiadczeñ alimentacyjnych w zwi¹zku ze œmierci¹ osoby zobowi¹zanej do tych œwiadczeñ lub utrat¹ œwiadczeñ pieniê¿nych
  wyp³acanych w przypadku bezskutecznoœci egzekucji alimentów w zwi¹zku ze œmierci¹ osoby zobowi¹zanej do œwiadczeñ alimentacyjnych,

- utrat¹ œwiadczenia rodzicielskiego,

- utrat¹ zasi³ku macierzyñskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników.

1) Utrata dochodu, zgodnie z art. 3 pkt 23 ustawy, oznacza utratê dochodu spowodowan¹:

- utrat¹ zasi³ku przedemerytalnego lub œwiadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego œwiadczenia kompensacyjnego, a tak¿e emerytury lub renty,
  renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego œwiadczenia uzupe³niaj¹cego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim
  œwiadczeniu uzupe³niaj¹cym,

- utrat¹ stypendium doktoranckiego okreœlonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wy¿szym i nauce, a tak¿e 
   zgodnie z przepisem przejœciowym: art. 336 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê - Prawo o szkolnictwie wy¿szym i nauce
  utrat¹ dotychczasowego stypendium doktoranckiego okreœlonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wy¿szym.

5.1 £¹czna kwota alimentów œwiadczonych na rzecz innych osób w roku:                           wynios³a:                                    z³.
1)rok kalendarzowy kwota alimentów

1) Wpisz rok kalendarzowy, z którego dochód stanowi podstawê ustalenia dochodu rodziny.



5.4 W roku kalendarzowym poprzedzaj¹cym okres zasi³kowy lub po tym roku:
1)nast¹pi³o uzyskanie przez cz³onka Twojej rodziny dochodu. 

1)nie nast¹pi³o uzyskanie przez cz³onka Twojej rodziny dochodu. 

- zakoñczeniem urlopu wychowawczego,

- uzyskaniem zasi³ku lub stypendium dla bezrobotnych,

- uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

- 
  20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spoùecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 paêdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeñ spoùecznych,

rozpoczæciem pozarolniczej dziaùalnoúci gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 

- uzyskaniem zasi³ku chorobowego, œwiadczenia rehabilitacyjnego lub zasi³ku macierzyñskiego, przys³uguj¹cych po utracie zatrudnienia lub innej pracy  
  zarobkowej,

- uzyskaniem œwiadczenia rodzicielskiego,

- uzyskaniem zasi³ku macierzyñskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników.

1) Uzyskanie dochodu, zgodnie z art. 3 pkt 24 ustawy, oznacza uzyskanie dochodu spowodowane:

CZÊŒÆ II         

POUCZENIA I OŒWIADCZENIA

1. Jednorazowa zapomoga z tytu³u urodzenia siê dziecka przys³uguje :(art.1 ust. 2 i 3 ustawy)

1) obywatelom polskim,

2) cudzoziemcom:

a) do których stosuje siê przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia spo³ecznego,

b) je¿eli wynika to z wi¹¿¹cych Rzeczpospolit¹ Polsk¹ dwustronnych umów miêdzynarodowych o zabezpieczeniu spo³ecznym,

c) przebywaj¹cym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt sta³y, zezwolenia na pobyt rezydenta 

     d³ugoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w zwi¹zku z okolicznoœciami, o których mowa w art. 127 

    lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub w zwi¹zku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej 

    statusu uchodŸcy lub ochrony uzupe³niaj¹cej, je¿eli zamieszkuj¹ z cz³onkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

d) posiadaj¹cym kartê pobytu z adnotacj¹ "dostêp do rynku pracy", z wy³¹czeniem obywateli pañstw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie 

    na pracê na terytorium pañstwa cz³onkowskiego na okres nieprzekraczaj¹cy 6 miesiêcy, obywateli pañstw trzecich przyjêtych w celu 

    podjêcia studiów lub pracy sezonowej oraz obywateli pañstw trzecich, którzy maj¹ prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy,
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Jednorazowa zapomoga przys³uguje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, je¿eli dochód
rodziny w przeliczeniu na osobê nie przekracza kwoty kryterium dochodowego okreœlonego w ustawie (art. 15b ust. 2 ustawy).

Wniosek o wyp³atê jednorazowej zapomogi sk³ada siê w terminie 12 miesiêcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek
dotyczy dziecka objêtego opiek¹ prawn¹, opiek¹ faktyczn¹ albo dziecka przysposobionego w terminie 12 miesiêcy od dnia objêcia dziecka
opiek¹ albo przysposobienia nie póŸniej ni¿ do ukoñczenia przez dziecko 18. roku ¿ycia. Wniosek z³o¿ony po terminie organ w³aœciwy
pozostawia bez rozpoznania (art. 15b ust. 3 ustawy).

Jednorazowa zapomoga nie przys³uguje, je¿eli (art. 15b ust. 4 ustawy):

1) cz³onkowi rodziny przys³uguje za granic¹ œwiadczenie z tytu³u urodzenia siê dziecka, chyba ¿e przepisy o koordynacji systemów 
    zabezpieczenia spo³ecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu spo³ecznym stanowi¹ inaczej;
2) osobie samotnie wychowuj¹cej dziecko nie zosta³o ustalone, na rzecz danego dziecka od jego rodzica, œwiadczenie alimentacyjne
    na podstawie tytu³u wykonawczego pochodz¹cego lub zatwierdzonego przez s¹d, chyba ¿e:

a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie ¿yje,

b) ojciec dziecka jest nieznany,
c) powództwo o ustalenie œwiadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zosta³o oddalone,

d) s¹d zobowi¹za³ jednego z rodziców do ponoszenia ca³kowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowi¹za³ drugiego z rodziców
    do œwiadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,
e) dziecko, zgodnie z orzeczeniem s¹du, jest pod opiek¹ naprzemienn¹ obojga rodziców sprawowan¹ w porównywalnych
    i powtarzaj¹cych siê okresach. 

Pozostawanie pod opiek¹ medyczn¹ potwierdza siê zaœwiadczeniem lekarskim lub zaœwiadczeniem wystawionym przez po³o¿n¹. Przepisy
w sprawie formy opieki medycznej nad kobiet¹ w ci¹¿y oraz wzoru zaœwiadczenia potwierdzaj¹cego pozostawanie pod t¹ opiek¹, wydane
na podstawie art. 9 ust. 8 ustawy, stosuje siê odpowiednio.

3) przys³uguje osobom, o których mowa w pkt. 2, je¿eli zamieszkuj¹ 
    na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasi³kowy, w którym otrzymuj¹ j , 
  chyba ¿e przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia spo³ecznego lub dwustronne umowy miêdzynarodowe o zabezpieczeniu 
    spo³ecznym stanowi¹ inaczej.

Prawo do jednorazowej zapomogi z tytuùu urodzenia siæ dziecka 
ednorazowà zapomogæ z tytuùu urodzenia siæ dziecka

- w zwi¹zku z korzystaniem z mobilnoœci krótkoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywaj¹cego 
  sta¿ w ramach przeniesienia wewn¹trz przedsiêbiorstwa na warunkach okreœlonych w art. 139n ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r.
  o cudzoziemcach 

- w zwi¹zku z korzystaniem z mobilnoœci krótkoterminowej naukowca na warunkach okreœlonych w art. 156b ust. 1 ustawy z dnia 
  12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach 

- na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art.139a ust. 1 lub art. 139o ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. 
  o cudzoziemcach, lub 

- na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art.151 lub art. 151b  ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,

- na podstawie wizy krajowej w celu prowadzenia badañ naukowych lub prac rozwojowych,

e) przebywaj¹cym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

f) przebywaj¹cym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

– je¿eli zamieszkuj¹ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z cz³onkami rodzin, z wy³¹czeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt 
   i pracê na okres nieprzekraczaj¹cy 9 miesiêcy, chyba ¿e przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia spo³ecznego lub dwustronne 
   umowy miêdzynarodowe o zabezpieczeniu spo³ecznym stanowi¹ inaczej.

– z wy³¹czeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres nieprzekraczaj¹cy 6 miesiêcy,
  chyba, ¿e przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia spo³ecznego lub dwustronne umowy miêdzynarodowe o zabezpieczeniu
   spo³ecznym stanowi¹ inaczej.

- uzyskaniem zasi³ku przedemerytalnego lub œwiadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego œwiadczenia kompensacyjnego, a tak¿e emerytury lub renty, 
  renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego œwiadczenia uzupe³niaj¹cego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim 
  œwiadczeniu uzupe³niaj¹cym,

- uzyskaniem stypendium doktoranckiego okreœlonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wy¿szym i nauce, a tak¿e 
  zgodnie z przepisem przejœciowym: art. 336 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê - Prawo o szkolnictwie wy¿szym i nauce
 uzyskaniem dotychczasowego stypendium doktoranckiego okreœlonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wy¿szym.



OŒWIADCZENIE DOTYCZ¥CE FORMY WYP£ACANIA ŒWIADCZEÑ

Nale¿y zaznaczyæ tylko jedn¹ formê przekazywania œwiadczeñ !!!

(niezale¿nie od rodzaju, œwiadczenia mog¹ byæ przekazywane za pomoc¹ tylko  jednej formy p³atnoœci)

Imiê i nazwisko

Adres

(numer rachunku - 26 cyfr)

)Oœwiadczam, ¿e jestem w³aœcicielem / wspó³w³aœcicielem / osob¹ upowa¿nion¹*  do w/w konta bankowego

Proszê o przekazywanie przyznanego œwiadczenia na rachunek bankowy:

Odbiorê w punkcie kasowym / placówce banku:

(nazwa banku, oddzia³)

(nazwa i adres punktu kasowego / placówki banku)

)*   niepotrzebne skreœliæ

(data             podpis wnioskodawcy)

1) 2)

3)

5)

4)

6)

Do wniosku do³¹czam nastêpuj¹ce dokumenty:

Oœwiadczam, ¿e jestem œwiadomy/œwiadoma odpowiedzialnoœci karnej za z³o¿enie fa³szywego oœwiadczenia.

(podpis wnioskodawcy)(miejscowoœæ)  (data:  dd / mm / rrrr)  

– 5 –

2. Oœwiadczenie dotycz¹ce ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi z tytu³u urodzenia siê dziecka

Oœwiadczam, ¿e:

- powy¿sze dane s¹ prawdziwe,

- zapozna³am/zapozna³em siê z warunkami uprawniaj¹cymi do jednorazowej zapomogi z tytu³u urodzenia siê dziecka,

- cz³onkowi rodziny nie przys³uguje na dziecko œwiadczenie z tytu³u urodzenia siê dziecka za granic¹.

W przypadku zmian maj¹cych wp³yw na prawo do jednorazowej zapomogi z tytu³u urodzenia siê dziecka, w szczególnoœci
zaistnienia okolicznoœci wymienionych powy¿ej lub uzyskania dochodu, wnioskodawca jest obowi¹zany niezw³ocznie
powiadomiæ o tych zmianach gminny organ w³aœciwy realizuj¹cy œwiadczenia rodzinne.

Niepoinformowanie gminnego organu w³aœciwego prowadz¹cego postêpowanie w sprawie œwiadczeñ rodzinnych o zmianach, 
o których mowa powy¿ej, mo¿e skutkowaæ powstaniem nienale¿nie pobranych œwiadczeñ rodzinnych, a w konsekwencji
- koniecznoœci¹ ich zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóŸnienie.


