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Nazwa organu w³aœciwego prowadz¹cego postêpowanie
1)w sprawie œwiadczenia pielêgnacyjnego

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

Imiê

Nazwisko

Nazwisko

 Obywatelstwo

 Obywatelstwo

Adres miejsca zamieszkania wnioskodawcy

Adres miejsca zamieszkania osoby wymagaj¹cej opieki

Kod pocztowy

Kod pocztowy

 Miejscowoœæ

 Miejscowoœæ

)2Adres poczty elektronicznej - e-mail

Ulica                                                                           Numer domu       Numer mieszkania

Ulica                                                                           Numer domu       Numer mieszkania

2) Numer telefonu

3) Numer telefonu

–

–

1. Dane osoby sk³adaj¹cej wniosek o œwiadczenie pielêgnacyjne

    

    

, zwanej dalej „wnioskodawc¹”

Dane osoby wymagaj¹cej opieki

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  

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

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

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

3) Podanie numeru telefonu nie jest obowi¹zkowe ale u³atwi kontakt w sprawie wniosku.

d d     m m        r r r r 

d d     m m        r r r r 

Sk³adam wniosek o œwiadczenie pielêgnacyjne w zwi¹zku z opiek¹ nad:

2) Stan cywilny

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



POUCZENIE I OŒWIADCZENIA

1. POUCZENIE

Œwiadczenie pielêgnacyjne przys³uguje :(art. 1 ust. 2 i 3 ustawy)

Œwiadczenie pielêgnacyjne z tytu³u rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przys³uguje (art. 1 ust. 2 i 3 ustawy):

Osobom, o których mowa w pkt 4, innym ni¿ spokrewnione w pierwszym stopniu z osob¹ wymagaj¹c¹ opieki, œwiadczenie
pielêgnacyjne przys³uguje, w przypadku gdy spe³nione s¹ ³¹cznie nastêpuj¹ce warunki:

4) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuñczy ci¹¿y obowi¹zek
    alimentacyjny, z wyj¹tkiem osób o znacznym stopniu niepe³nosprawnoœci

– je¿eli nie podejmuj¹ lub rezygnuj¹ z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osob¹ legitymuj¹c¹ siê
   orzeczeniem o znacznym stopniu niepe³nosprawnoœci albo orzeczeniem o niepe³nosprawnoœci ³¹cznie ze wskazaniami: koniecznoœci 
  sta³ej lub d³ugotrwa³ej opieki lub pomocy innej osoby w zwi¹zku ze znacznie ograniczon¹ mo¿liwoœci¹ samodzielniej egzystencji 
   oraz koniecznoœci sta³ego wspó³udzia³u na co dzieñ opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

– rodzice osoby wymagaj¹cej opieki nie ¿yj¹, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, s¹ ma³oletni lub legitymuj¹ siê orzeczeniem 
   o znacznym stopniu niepe³nosprawnoœci;
– nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, s¹ ma³oletnie lub legitymuj¹ siê orzeczeniem o znacznym stopniu niepe³nosprawnoœci;
– nie ma osób, o których mowa w pkt 2 i 3 powy¿ej, lub legitymuj¹ siê orzeczeniem o znacznym stopniu niepe³nosprawnoœci.

1) matce albo ojcu,
2) opiekunowi faktycznemu dziecka,

3) osobie bêd¹cej rodzin¹ zastêpcz¹ spokrewnion¹ w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastêpczej,

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,

Œwiadczenie pielêgnacyjne przys³uguje, je¿eli niepe³nosprawnoœæ osoby wymagaj¹cej opieki powsta³a :(art. 17 ust. 1b ustawy)

Œwiadczenie pielêgnacyjne nie przys³uguje, je¿eli (art. 17 ust. 5 ustawy):

1) nie póŸniej ni¿ do ukoñczenia 18. roku ¿ycia lub
2) w trakcie nauki w szkole lub szkole wy¿szej, jednak nie póŸniej ni¿ do ukoñczenia 25. roku ¿ycia.

1) osoba sprawuj¹ca opiekê:

2) osoba wymagaj¹ca opieki:

a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytu³u œmierci ma³¿onka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty
     rodzinnej i innego œwiadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasi³ku sta³ego, nauczycielskiego œwiadczenia kompensacyjnego, 
  zasi³ku przedemerytalnego, œwiadczenia przedemerytalnego lub rodzicielskiego œwiadczenia uzupe³niaj¹cego, o którym mowa 
     w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim œwiadczeniu uzupe³niaj¹cym,

a) pozostaje w zwi¹zku ma³¿eñskim, chyba ¿e wspó³ma³¿onek legitymuje siê orzeczeniem o znacznym stopniu niepe³nosprawnoœci;

b) zosta³a umieszczona w rodzinie zastêpczej, z wyj¹tkiem rodziny zastêpczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w zwi¹zku 
   z koniecznoœci¹ kszta³cenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniaj¹cej ca³odobow¹ opiekê, w tym w specjalnym oœrodku 
    szkolno-wychowawczym, z wyj¹tkiem podmiotu wykonuj¹cego dzia³alnoœæ lecznicz¹, i korzysta w niej z ca³odobowej opieki przez wiêcej 
   ni¿ 5 dni w tygodniu;

b) ma ustalone prawo do specjalnego zasi³ku opiekuñczego, œwiadczenia pielêgnacyjnego lub zasi³ku dla opiekuna, o którym mowa 
    w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wyp³acie zasi³ków dla opiekunów;

3) na osobê wymagaj¹c¹ opieki inna osoba ma ustalone prawo do wczeœniejszej emerytury;

4) na osobê wymagaj¹c¹ opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasi³ku rodzinnego, o którym mowa w art. 10 ustawy, prawo do specjalnego 
  zasi³ku opiekuñczego, œwiadczenia pielêgnacyjnego lub zasi³ku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. 
    o ustaleniu i wyp³acie zasi³ków dla opiekunów;

5) na osobê wymagaj¹c¹ opieki inna osoba jest uprawniona za granic¹ do œwiadczenia na pokrycie wydatków zwi¹zanych z opiek¹, chyba 
    ¿e przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia spo³ecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu spo³ecznym stanowi¹ inaczej.

1) rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego;

2) ma³¿onkom rolników lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego albo wykonywania
    przez nich pracy w gospodarstwie rolnym.

W przypadku gdy o œwiadczenie pielêgnacyjne, ubiega siê rolnik, ma³¿onek rolnika b¹dŸ domownik, œwiadczenie to przys³uguje odpowiednio:

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

Zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego lub zaprzestanie wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym potwierdza siê stosownym 
oœwiadczeniem z³o¿onym pod rygorem odpowiedzialnoœci karnej za sk³adanie fa³szywych zeznañ. Sk³adaj¹cy oœwiadczenie jest obowi¹zany 
do zawarcia w nim klauzuli nastêpuj¹cej treœci: „Jestem œwiadomy odpowiedzialnoœci karnej za z³o¿enie fa³szywego oœwiadczenia.”. Klauzula 
ta zastêpuje pouczenie organu o odpowiedzialnoœci karnej za sk³adanie fa³szywych zeznañ (art. 17b ustawy).

- 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.
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2. OŒWIADCZENIA S£U¯¥CE USTALENIU PRAWA DO ŒWIADCZENIA PIELÊGNACYJNEGO

2.1 Oœwiadczam, ¿e:

a) powy¿sze dane s¹ prawdziwe,

b) zapozna³am/zapozna³em siê z warunkami uprawniaj¹cymi do œwiadczenia pielêgnacyjnego,

c) nie mam ustalonego prawa do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytu³u œmierci ma³¿onka przyznanej w przypadku zbiegu prawa 
    do renty rodzinnej i innego œwiadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasi³ku sta³ego, nauczycielskiego œwiadczenia
    kompensacyjnego, zasi³ku przedemerytalnego, œwiadczenia przedemerytalnego lub rodzicielskiego œwiadczenia uzupe³niaj¹cego, 
      o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim œwiadczeniu uzupe³niaj¹cym,

d) nie mam ustalonego prawa do œwiadczenia pielêgnacyjnego, specjalnego zasi³ku opiekuñczego i zasi³ku dla opiekuna, o którym 
    mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wyp³acie zasi³ków dla opiekunów,

e) osoba wymagaj¹ca opieki:

f) na osobê wymagaj¹c¹ opieki inna osoba nie ma ustalonego prawa do wczeœniejszej emerytury,

g) na osobê wymagaj¹c¹ opieki nie jest ustalone prawo do dodatku do zasi³ku rodzinnego, o którym mowa w art. 10 ustawy, prawo 
    do specjalnego zasi³ku opiekuñczego, prawo do œwiadczenia pielêgnacyjnego i prawo do zasi³ku dla opiekuna, o którym mowa 
    w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wyp³acie zasi³ków dla opiekunów,

h) na osobê wymagaj¹c¹ opieki inna osoba nie jest uprawniona za granic¹ do œwiadczenia na pokrycie wydatków zwi¹zanych 
    z opiek¹ lub przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia spo³ecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu spo³ecznym 
   stanowi¹, ¿e przys³uguj¹ce za granic¹ œwiadczenie na pokrycie wydatków zwi¹zanych z opiek¹ nie wy³¹cza prawa do takiego 
    œwiadczenia na podstawie ustawy,

i) nie jestem zatrudniony/zatrudniona ani nie wykonujê innej pracy zarobkowej (przez zatrudnienie lub wykonywanie innej pracy
   zarobkowej rozumie siê: wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku s³u¿bowego, umowy o pracê nak³adcz¹ oraz
  wykonywanie pracy lub œwiadczenie us³ug na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzie³o albo w okresie
   cz³onkostwa w rolniczej spó³dzielni produkcyjnej, spó³dzielni kó³ek rolniczych lub spó³dzielni us³ug rolniczych, a tak¿e prowadzenie
   pozarolniczej dzia³alnoœci gospodarczej),

– nie pozostaje w zwi¹zku ma³¿eñskim, lub wspó³ma³¿onek legitymuje siê orzeczeniem o znacznym stopniu niepe³nosprawnoœci,

– nie zosta³a umieszczona w rodzinie zastêpczej, z wyj¹tkiem rodziny zastêpczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, 
  w zwi¹zku z koniecznoœci¹ kszta³cenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniaj¹cej ca³odobow¹ opiekê, w tym 
  w specjalnym oœrodku szkolno-wychowawczym, z wyj¹tkiem podmiotu wykonuj¹cego dzia³alnoœæ lecznicz¹, lub nie korzysta 
   w niej z ca³odobowej opieki przez wiêcej ni¿ 5 dni w tygodniu,

1) œwiadczenia rodzicielskiego lub

2) œwiadczenia pielêgnacyjnego, lub

3) specjalnego zasi³ku opiekuñczego, lub

4) dodatku do zasi³ku rodzinnego z tytu³u opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, lub

5) zasi³ku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wyp³acie zasi³ków dla opiekunów

– przys³uguje jedno z tych œwiadczeñ wybrane przez osobê uprawnion¹ - tak¿e w przypadku, gdy œwiadczenia te przys³uguj¹ w zwi¹zku
   z opiek¹ nad ró¿nymi osobami (art. 27 ust. 5 ustawy).

W przypadku zbiegu uprawnieñ do nastêpuj¹cych œwiadczeñ:

Osoba ubiegaj¹ca siê jest obowi¹zana niezw³ocznie powiadomiæ gminny organ w³aœciwy o ka¿dej zmianie maj¹cej wp³yw 
na prawo do œwiadczenia pielêgnacyjnego, w tym równie¿ o przypadku wyjazdu wnioskodawcy lub cz³onka jego rodziny poza 
granicê Rzeczypospolitej Polskiej.

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.
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2) Przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia spo³ecznego maj¹ zastosowanie na terenie: Austrii, Belgii, Chorwacji, Danii, Finlandii, Francji, 
    Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburga, Niemiec, Portugalii, Szwecji, W³och, Wielkiej Brytanii, Cypru, Czech, Estonii, Litwy, £otwy, 
    Malty, Polski, S³owacji, S³owenii, Wêgier, Bu³garii, Rumunii, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu, Szwajcarii.
      

1)granicami Rzeczypospolitej Polskiej  w pañstwie, w którym maj¹ zastosowanie przepisy o koordynacji systemów 
2)zabezpieczenia spo³ecznego.

nie przebywam ani cz³onek mojej rodziny, w tym wspó³ma³¿onek lub drugi rodzic dziecka/dzieci, nie przebywa poza 

1)granicami Rzeczypospolitej Polskiej  w pañstwie, w którym maj¹ zastosowanie przepisy o koordynacji systemów 
2)zabezpieczenia spo³ecznego.

) )przebywam**  lub cz³onek mojej rodziny, w tym wspó³ma³¿onek lub drugi rodzic dziecka/dzieci, przebywa**  poza 

1) Nie dotyczy wyjazdu lub pobytu turystycznego, leczniczego lub zwi¹zanego z podjêciem przez dziecko kszta³cenia poza granicami 
    Rzeczypospolitej Polskiej.

 ) w³aœciwe zaznaczyæ znakiem „X”*

)*

)*

 )** w przypadku zaznaczenia wype³nij sekcjê:  DANE CZ£ONKÓW TWOJEJ RODZINY PRZEBYWAJ¥CYCH ZA GRANIC¥

DANE CZ£ONKÓW TWOJEJ RODZINY PRZEBYWAJ¥CYCH ZA GRANIC¥

    Podaj: imiê, nazwisko, numer PESEL, kraj przebywania cz³onka/cz³onków rodziny za granic¹, w tym wspó³ma³¿onka lub drugiego rodzica 

   dziecka/dzieci wraz z adresem zamieszkania poza granicami RP, okres pobytu, nazwê i adres pracodawcy lub miejsce prowadzenia 

    dzia³alnoœci gospodarczej poza granicami RP:



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

Oœwiadczam, ¿e jestem œwiadomy/œwiadoma odpowiedzialnoœci karnej za z³o¿enie fa³szywego oswiadczenia.
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1) 2)

3) 4)

Do wniosku do³¹czam nastêpuj¹ce dokumenty:

)*   niepotrzebne skreœliæ

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

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)

Proszê o przekazywanie przyznanego œwiadczenia na rachunek bankowy:

Odbiorê w punkcie kasowym / placówce banku:

(nazwa banku, oddzia³)

(nazwa i adres punktu kasowego / placówki banku)

(data             podpis osoby ubiegaj¹cej siê)

2.2 Wype³nij poni¿sze oœwiadczenie jeœli jesteœ osob¹, na której zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks 
rodzinny i opiekuñczy ci¹¿y obowi¹zek alimentacyjny, inn¹ ni¿ osoba  spokrewniona w pierwszym stopniu, opiekun faktyczny 
dziecka lub osoba bêd¹ca rodzin¹ zastêpcz¹ spokrewnion¹, w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastêpczej.

Oœwiadczam, ¿e:

Oœwiadczam, ¿e:

1)

1)

Oœwiadczam, ¿e jestem rolnikiem lub ma³¿onkiem albo domownikiem rolnika.

Oœwiadczam, ¿e zaprzesta³em / zaprzesta³am prowadzenia gospodarstwa rolnego albo wykonywania

1)pracy w gospodarstwie rolnym od dnia :

– rodzice osoby wymagaj¹cej opieki nie ¿yj¹, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, s¹ ma³oletni lub legitymuj¹ siê orzeczeniem 
   o znacznym stopniu niepe³nosprawnoœci,

– nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu z osob¹ wymagaj¹c¹ opieki, s¹ ma³oletnie lub legitymuj¹ siê orzeczeniem 
   o znacznym stopniu niepe³nosprawnoœci oraz

– nie ma opiekuna faktycznego dziecka wymagaj¹cego opieki ani osoby bêd¹cej rodzin¹ zastêpcz¹ spokrewnion¹, dla dziecka
   wymagaj¹cego opieki w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastêpczej, lub legitymuj¹ 
   siê orzeczeniem o znacznym stopniu niepe³nosprawnoœci.

Oœwiadczenie wnioskodawcy o zaprzestaniu prowadzenia gospodarstwa rolnego lub wykonywania pracy w gospodarstwie 
rolnym przez rolnika, ma³¿onka rolnika lub domownika

Wype³nij tylko wtedy, gdy jesteœ rolnikiem, ma³¿onkiem rolnika lub domownikiem rolnika.

CZÊŒÆ III

TAK

TAK

NIE

NIE

1) Wpisz datê, od kiedy zaprzesta³aœ/eœ prowadzenia gospodarstwa rolnego albo wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym.

d d     m m        r r r r 

(podpis wnioskodawcy)

(podpis wnioskodawcy)

(miejscowoœæ)  

(miejscowoœæ)  

(data:  dd / mm / rrr)  

(data:  dd / mm / rrr)  


