
 
WNIOSEK O UDZIELENIE POMOCY FINANSOWEJ, 

REALIZOWANEJ W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU 
WSPIERANIA NIEKTÓRYCH OSÓB POBIERAJĄCYCH 

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE* 
 

1. DANE OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ : 
 
IMIĘ I NAZWISKO

 

 
PESEL 

 
OBYWATELSTWO 

TELEFON
 

 
ADRES STAŁEGO ZAMELDOWANIA

 

 
 
 
 

 
MIEJSCE  ZAMIESZKANIA

 

* 
 
Oświadczam, że: 
 

1. jestem uprawniona/y do świadczenia pielęgnacyjnego za miesiące: STYCZEŃ, LUTY, MARZEC 

2012 roku, w związku z opieką nad …………………………………………..  

2. moja sytuacja rodzinna i zawodowa względem wniosku o przyznanie świadczenia 

pielęgnacyjnego z dnia ………………….... nie uległa zmianie;  

3. zapoznałam/-łem się z warunkami uprawniającymi do otrzymania pomocy finansowej, 

realizowanej w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających 
świadczenie pielęgnacyjne; 

4. powyższe dane są prawdziwe;  

5. zostałam-/łem pouczona/-y o odpowiedzialności karnej, stosownie do art. 233 Kodeksu Karnego -

 „kto składając zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym 

postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”. 

 
 

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

(data, podpis wnioskodawcy) 
 
* dot. Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie szczegółowych 

warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających 
świadczenie pielęgnacyjne (Dz.U. z 2011r. Nr 295, poz.1746). 

 

 
 
 
 
 

Organ realizujący świadczenia  
 
 

 
Data wpływu /nr wniosku: 



 
POUCZENIE 

• Prawo do pomocy przysługuje matce, ojcu lub opiekunowi faktycznemu dziecka mającym 

ustalone za miesiąc styczeń, luty lub marzec 2012r. prawo do świadczenia 

pielęgnacyjnego przyznane na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. 

o świadczeniach rodzinnych (§ 2.1 Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 27 grudnia 

2011r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania 

niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz.U. 2011r. Nr 295, 

poz.1746) 

• Pomoc przysługuje w wysokości 100 zł miesięcznie (§ 2.2 ww. rozporządzenia). 

• Pomoc jest przyznawana niezależnie od dochodu (§ 2.3 ww. rozporządzenia). 

• Wniosek, o którym mowa w § 4 ww. rozporządzenia, składa się w terminie do 31 stycznia 

2012r., a w przypadku gdy świadczenie przyznano po tym dniu, w terminie 7 dni od dnia, 

w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się 

ostateczna (§ 5.1 ww. rozporządzenia). 

• Wniosek, złożony po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia (§ 5.2 ww. 

rozporządzenia). 


