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ŚWIADCZENIA  RODZINNE  W  KOORDYNACJI 

 

Propozycje usprawnienia współpracy w celu 

sprawniejszej obsługi obywateli 

 

Spis treści: 

1) Czym jest koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego z zakresu świadczeń 

rodzinnych i wychowawczego? 

a. Państwa, w których mają zastosowanie przepisy o koordynacji  

b. Czym jest koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego z zakresu świadczeń 

rodzinnych i wychowawczego? 

c. Kiedy stosujemy przepisy o koordynacji? 

d. Świadczenia, które podlegają koordynacji 

e. Definicja rodziny i świadczeń rodzinnych w koordynacji 

 

2) Jak działać szybciej i sprawniej? W jaki sposób gminy mogą pomóc ŁUW przy koordynacji 

świadczeń?  

a. Przypadek 1 – gdy nie ma jeszcze decyzji wydanej przez gminę 

b. Przypadek 2 – gdy jest już decyzja wydana przez gminę 

c. Przypadek 3 – gdy jest decyzja  wydana przez wojewodę po uchyleniu decyzji 

wydanej przez gminę (chodzi o decyzję o nienależnie pobranych świadczeniach) 

3) Załączniki 

a. Wzór oświadczenia 

b. Przykład nieprawidłowo wypełnionego i skorygowanego oświadczenia 

 

 

 

Opracowanie: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, marzec 2018,  Łódź  
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Wszystkie wnioski, wypełnione w sposób nieprawidłowy, zostaną do Państwa zwrócone 

w celu uzupełnienia 

Dlatego prosimy o uważne zapoznanie się z treścią  poradnika. 

 

 

1. Czym jest koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego z zakresu świadczeń 

rodzinnych i wychowawczego? 

 

c. Państwa, w których mają zastosowanie przepisy o koordynacji  

Przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego mają zastosowanie jedynie w Państwach 

Członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (na podstawie umowy 

o Europejskim Obszarze Gospodarczym) i Konfederacji Szwajcarskiej (na podstawie umowy UE – 

Szwajcaria o swobodnym przepływie osób). 

  

Państwa Członkowskie Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja na Cypr, Czechy, Dania 

(z wyjątkiem Grenlandii i Wysp Faro), Estonia, Finlandia, Francja (wraz z obszarem Reunion, 

Martyniki, Gwadelupy i Gujany Francuskiej), Grecja, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, 

Malta, Niemcy, Holandia, Polska, Portugalia (w tym Madera i Azory), Rumunia, Słowacja, Słowenia, 

Szwecja, Węgry, Włochy, Wielka Brytania wraz z Gibraltarem do czasy wyjścia z Unii Europejskiej  

(zasady nie obowiązują natomiast na Wyspie Man i Wyspach Normandzkich). 

 

Państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Lichtenstein i Norwegia. 

 

d. Czym jest koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego z zakresu świadczeń 

rodzinnych i wychowawczego? 

Przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego dotyczą osób, które przemieszczają się 

w obrębie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarskiej. 

Zastępują one krajowe systemy zabezpieczenia społecznego państw członkowskich i mają wartość 

nadrzędną nad przepisami krajowymi, przy jednoczesnym zachowaniu prawa wewnętrznego każdego 

z nich.   

 Przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego zawierają reguły, dzięki którym osoby 

przemieszczające się w granicach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

i Szwajcarii, unikają negatywnych skutków podlegania systemom zabezpieczenia społecznego różnych 

państw. Przepisy te gwarantują, że świadczenia nabyte w jednym państwie, np. emerytura, świadczenie 

dla osoby bezrobotnej, itp. będą wypłacane, także jeśli osoba uprawniona przeniesie się do innego 

państwa.  

 

Przepisy dotyczące koordynacji zawarte są w dwóch podstawowych aktach prawnych: 

-  rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku 

w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. U. UE L 166 z dnia 30 kwietnia 

2004 roku z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 5 z późn. zm.)  
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-  rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 roku 

dotyczącym  wykonywania rozporządzenia (WE) Nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie 

koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego   (Dz. U. UE L 284 z dnia 30 października 2009 

roku). 

 

Rozporządzenia unijne stosuje się do obywateli państw członkowskich, bezpaństwowców i uchodźców 

mieszkających w państwie członkowskim, którzy podlegają lub podlegali ustawodawstwu jednego lub 

kilku państw członkowskich oraz do członków ich rodzin i osób pozostałych przy życiu.  

 

 

 

e. Kiedy stosujemy przepisy o koordynacji? 

 

Przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego stosujemy w przypadku przemieszczania 

się członka rodziny w granicach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

i Konfederacji Szwajcarskiej. Nie mają one zastosowania w sytuacji pobytu członków rodziny 

w jednym z ww. państw o charakterze turystycznym, leczniczym lub pobytu w związanego z podjęciem 

przez dziecko kształcenia. 

Osoba przemieszczająca się w granicach UE, EOG i Konfederacji Szwajcarskiej może zamieszkiwać 

w jednym z tych państw, może zatrudnić się u zagranicznego pracodawcy, prowadzić działalność 

gospodarczą, pobierać zasiłek dla osób bezrobotnych, pobierać z budżetu innego państwa 

członkowskiego rentę lub emeryturę, być oddelegowana do pracy w jednym z tych państw przez 

polskiego lub zagranicznego pracodawcę. 

 

f. Świadczenia, które podlegają koordynacji 

Koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego z zakresu świadczeń rodzinnych  podlegają 

następujące świadczenia: 

 świadczenia objęte ustawą o świadczeniach rodzinnych, takie jak: zasiłek rodzinny z dodatkami, zasiłek 

pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, świadczenie rodzicielskie, specjalny zasiłek opiekuńczy;  

 świadczenie wychowawcze; 

 jednorazowe świadczenie „Za życiem”; 

 zasiłek dla opiekuna 

 

Świadczenia, do których nie mają zastosowania przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia 

społecznego: 

 jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe),  

 świadczenia z funduszu alimentacyjnego. 

 

Sprawy, w których zastosowanie mają przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 

podlegają zarówno przepisom prawa krajowego jak i przepisom rozporządzeń unijnych.  

Rozporządzenie nr 883/2004 definiuje pojęcie świadczeń rodzinnych jako wszelkie świadczenia 

rzeczowe lub pieniężne, które mają odpowiadać wydatkom rodziny, z wyłączeniem zaliczek z tytułu 

świadczeń alimentacyjnych oraz specjalnych świadczeń porodowych i świadczeń adopcyjnych 

wspomnianych w załączniku I.  
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g. Definicja rodziny i świadczeń rodzinnych w koordynacji 

Przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych mają 

zastosowanie do członków rodzin rozumianych często odmiennie od definicji zawartej w polskim 

ustawodawstwie. 

Wpływ na to ma różnorodność ustawodawstw krajowych państw członkowskich Unii Europejskiej, 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii.   

Zgodnie bowiem z definicją zawartą w rozporządzeniu nr 883/2004 członek rodziny, to: 

 każda osoba określona lub uznana za członka rodziny lub określona jako członek gospodarstwa 

domowego przez ustawodawstwo, na mocy którego przyznawane są świadczenia – pojęcie to może być 

bardzo różnie pojmowane – może być to np. rodzic, bez względu na to, czy pozostaje w związku 

z drugim rodzicem dziecka, konkubina lub konkubent osoby, będącej rodzicem dziecka, osoba która 

przyjęła dziecko pod swój dach; 

 jeżeli ustawodawstwo Państwa Członkowskiego nie dokonuje rozróżnienia pomiędzy członkami 

rodziny a innymi osobami, to za członków rodziny uważa się małżonków, nieletnie dzieci i dzieci 

pozostające na utrzymaniu, które osiągnęły pełnoletniość; 

 jeżeli osoba jest uważana za członka rodziny lub członka gospodarstwa domowego tylko wtedy, gdy 

mieszka w tym samym gospodarstwie co ubezpieczony albo emeryt lub rencista, to warunek ten uważa 

się za spełniony, jeżeli wspomniana osoba pozostaje głównie na utrzymaniu ubezpieczonego albo 

emeryta lub rencisty; 

 

Podsumowując, zgodnie z regulacjami unijnymi jako członkowie rodziny powinni być traktowani 

zawsze biologiczny ojciec, matka i dziecko. 

W koordynacji rodzice i pozostające na ich utrzymaniu dzieci stanowią rodzinę, bez względu na to, 

czy rodzice są małżeństwem lub uzyskali rozwód, albo czy orzeczona została wobec nich separacja.  

W związku z powyższym w koordynacji świadczeń członkiem rodziny jest również: 

 były małżonek 

 drugi rodzic, który nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z dzieckiem (również ten, który 

ma ograniczone prawa rodzicielskie lub jest pozbawiony praw rodzicielskich). 

 

2. Jak działać szybciej i sprawniej? W jaki sposób gminy mogą pomóc ŁUW przy koordynacji 

świadczeń?  

 

A.  Przypadek 1 – gdy nie ma jeszcze decyzji wydanej przez gminę 

 

Zgodnie z at. 21 ustawy o świadczeniach rodzinnych i art. 11 ustawy o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci wojewoda wydaje decyzje w sprawach świadczeń rodzinnych i świadczenia 

wychowawczego realizowanych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego.  

 

W oparciu o art. 23a ust. 1 ustawy o świadczeń rodzinnych i art. 16 ust. 1 ustawy o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci w przypadku, gdy osoba uprawniona do świadczeń rodzinnych lub członek 

rodziny tej osoby przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają 

zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, organ właściwy przekazuje 

wniosek wraz z dokumentami wojewodzie, który ustala czy  sprawie mają zastosowanie przepisy 

o koordynacji świadczeń rodzinnych i w sytuacji potwierdzenia tego faktu przeprowadza postępowanie 

administracyjne w sprawie z wniosku o ustalenie prawa do świadczeń i wydaje decyzje. 
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Gdy wojewoda ustali, że nie mają w sprawie zastosowania przepisy o koordynacji świadczeń odsyła 

wniosek do organu właściwego. 

 

Aby umożliwić wojewodzie sprawne ustalenie, czy w konkretnej sprawie mają zastosowanie przepisy 

o koordynacji świadczeń rodzinnych i wydanie decyzji, niezbędne jest prawidłowe przyjęcie wniosku 

przez gminę. 

Polega ono na dopilnowaniu przez pracowników organów właściwych, by wniosek został prawidłowo 

wypełniony oraz załączone do niego były wszystkie niezbędne w sprawie dokumenty. Na podkreślenie 

zasługuje fakt, że we wniosku w części dotyczącej składu rodziny winni być wymienieni wszyscy 

członkowie rodziny w tym rodzice, którzy nie stanowią aktualnie  dzieci. W przypadku, gdy rodzic nie 

jest członkiem rodziny zgodnie z polskim ustawodawstwem, należy przy jego danych zaznaczyć, że nie 

wchodzi on w skład rodziny. 

 

We wniosku winna być umieszczona dokładna informacja o kraju zamieszkania rodzica / członka 

rodziny dziecka, adres zamieszkania, nazwa i adres pracodawcy szczególnie w sytuacji, gdy nie jest 

znany adres zamieszkania, charakter pobytu w kraju Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, czy Szwajcarii. 

Ponadto do wniosku winny by załączone następujące informacje (potwierdzone, jeżeli to możliwe 

stosowną dokumentacją): 

 data, okres zamieszkania członka rodziny / rodzica dziecka w innym niż Polska państwie UE, EOG 

i Szwajcarii, 

 cel wyjazdu członka rodziny / rodzica dziecka do państwa UE, EOG i Szwajcarii, 

 data, okres i charakter aktywności zawodowej członka rodziny / rodzica dziecka w innym niż Polska 

państwie UE, EOG i Szwajcarii, 

 dochody netto członków rodziny dziecka uzyskane w Polsce i innym niż Polska państwie UE, EOG 

i Szwajcarii.  

 przebieg ubezpieczenia Wnioskodawcy oraz za jaki okres za niego powinna być opłacana składka na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe w przypadku przekazania wniosku o świadczenie pielęgnacyjne, 

specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna.    

Uwaga: prosimy o pozyskiwanie od Wnioskodawców i członków ich rodzin dokładnych dat dziennych.  

 

Pragniemy przypomnieć, iż dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej to dochody, 

pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz 

składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne.  

W prowadzonych przez siebie postępowaniach Wojewoda, jako instytucja właściwa musi przede 

wszystkim ustalić okres, w jakim w danej konkretnej sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji 

świadczeń rodzinnych, a następnie ustalić pierwszeństwo państwa właściwego do wypłaty świadczeń. 

Dlatego też w sytuacji wpływu do wojewody wniosku o ustalenie prawa do świadczenia 

pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna musi on w celu ustalenia, 

czy Polska będzie pierwszym, głównym krajem do wypłaty tego świadczenia zdobyć informacje, czy 

i jak długo za Wnioskodawcę o powyższe świadczenia, w sytuacji ich przyznania, płatnik świadczeń 

będzie zobowiązany opłacać składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. 

 

Zgodnie z art. 6 ust. 2a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych za 

osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna 
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wójt, burmistrz lub prezydent miasta opłaca składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  – przez 

okres niezbędny do uzyskania okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego) odpowiednio 20-

letniego przez kobietę i 25-letniego przez mężczyznę. 

 

Art. 6 ust. 2e ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych stanowi, że wójt, burmistrz lub prezydent 

miasta, jeżeli wypłaca osobie świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla 

opiekuna, może wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o udzielenie informacji o przebiegu 

ubezpieczenia oraz za jaki okres za tę osobę powinien opłacać składkę na ubezpieczenia emerytalne 

i rentowe. 

 

Wobec zapisu art. 6 ust. 2c ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych odmawia udzielenia powyższych informacji instytucjom właściwym, czyli wojewodom, 

uniemożliwiając tym samym określenie czy i w jakim okresie Polska jest krajem właściwym do wypłaty 

powyższych świadczeń na zasadzie pierwszeństwa. 

Bez pomocy organów właściwych wojewoda nie ma możliwości rozpatrzenia wniosku Wnioskodawcy 

o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku 

dla opiekuna.  

Dlatego też o udzielenie informacji o przebiegu ubezpieczenia oraz za jaki okres za osobę powinna być 

opłacana składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych może 

wystąpić jedynie wójt, burmistrz lub prezydent miasta.  

 

 

B. Przypadek 2 – gdy jest już decyzja wydana przez gminę 

 

Zgodnie z art. 23a ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych i art. 16 ust. 2 ustawy o pomocy państwa 

w wychowaniu dzieci w przypadku przebywania Wnioskodawcy lub członka rodziny tej osoby w dniu 

wydania decyzji przyznającej świadczenia rodzinne i świadczenie wychowawcze lub po dniu jej 

wydania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy 

o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, organ właściwy występuje do wojewody 

o ustalenie, czy w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia 

społecznego. 

 

 Sytuacja, która rodzi domniemanie, że w sprawie mają zastosowane przepisy o koordynacji 

systemów zabezpieczenia społecznego i nakłada na organ właściwy obowiązek wystąpienia 

z zapytaniem w tej kwestii: 

 zgłoszenie przez Wnioskodawcę lub członka rodziny faktu wyjazdu za granicę, do jednego z państw 

Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarskiej, 

 zgłoszenie przez Wnioskodawcę lub członka rodziny faktu pobierania przez Stronę emerytury / renty 

z budżetu innego państwa, lub emerytury / renty po zmarłym wcześniej zamieszkałym w państwie 

członkowskim UE, EOG i Szwajcarii, 

 zgłoszenia przez wojewodę informacji o pobycie Świadczeniobiorcy lub członka jego rodziny 

w państwie członkowskim UE, EOG i Szwajcarii i ubieganiu się o świadczenia rodzinne w tym 

państwie (wojewoda posiada powyższą informację od instytucji zagranicznej). 
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Uwaga: często w pismach organów właściwych będących odpowiedzią na wniosek o udostępnienie 

danych dotyczących pobieranych przez rodzinę świadczeń znajduje się informacja, iż członek rodziny 

przebywa za granicą, natomiast brak jest zapytania czy w sprawie mają zastosowanie przepisy 

o koordynacji, skierowanego do wojewody zgodnie z art. 23a ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych 

oraz art. 16 ust. 2 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Brak zapytania przedłuża 

postępowanie, gdyż wymusza wystąpienie wojewody o nie.  

 

Niezbędne informacje do uchylenia decyzji; 

 

W przypadku otrzymania z gminy niekompletnych informacji procedura ustalenia okresów koordynacji 

oraz, w efekcie, wydania decyzji przez wojewodę, znacznie się wydłuża.  

Ważne jest, by w zapytaniu znalazły się następujące informacje: 

 dane wszystkich członków rodziny (tj. imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, stopień 

pokrewieństwa), 

 rodzaje pobieranych świadczeń i okresy ich pobierania (mogą być one przekazane w postaci informacji 

zawartych w piśmie lub kserokopii decyzji wydanych przez organ właściwy – nie tylko tych 

przyznających, ale również odmownych), 

 data / okresy pobytu / zamieszkania członka rodziny / rodzica dziecka w państwie członkowskim UE, 

EOG i Szwajcarii, 

 charakter pobytu / zamieszkania członka rodziny / rodzica dziecka w państwie członkowskim UE, EOG 

i Szwajcarii, 

 data / okresy aktywności zawodowej itp. członka rodziny / rodzica dziecka w państwie członkowskim 

UE, EOG i Szwajcarii, 

 miejsce zamieszkania członka rodziny / rodzica dziecka w państwie członkowskim UE, EOG 

i Szwajcarii, w przypadku jego braku nazwa i adres pracodawcy. 

 

Łódzki Urząd Wojewódzki jest zobowiązany rejestrować zapytania we wskazanym przez Ministerstwo 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej systemie dziedzinowym i brak ww. informacji powoduje 

utrudnienia w rejestracji sprawy i rodzi potrzebę uzupełniania danych. 

 

Kluczowe jest aby w zapytaniu o ustalenie daty, od której w sprawie mają zastosowanie przepisy 

o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego były wskazane pełne daty (dzień–miesiąc-rok). 

Zgodnie z uregulowaniami prawnymi rozporządzeń unijnych koordynacja dla danego miesiąca jest 

określana w zależności od tego, czy zdarzenie miało miejsce pierwszego dnia miesiąca czy w kolejnych 

dniach miesiąca. Jeśli wojewoda uzyska informację, że Pan Jan Kowalski przebywa w jednym z państw 

UE, EOG i Szwajcarii  w maju 2018 r. nie może ustalić, czy w miesiącu maju koordynacja miała już 

miejsce. Informacja, że Pan Jan Kowalski przebywa w jednym z państw UE, EOG czy Szwajcarii 

od 01.05.2018 r. oznacza, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego mają 

zastosowanie od daty pobytu, zaś gdyby zamieszkiwał od 02.05.2018 r. (lub kolejnych dni maja 2018 r.) 

przepisy o koordynacji mają zastosowanie od 01.06.2018 r. Brak wskazania daty dziennej powoduje 

więc konieczność przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego, które wydłuża 

oczekiwanie na odpowiedź. 

 

W nawiązaniu do pisma Pani Elżbiety Rafalskiej Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

07 marca 2018 określającym zasady współpracy organów właściwych i wojewodów w sprawach 
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świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych realizowanych  w związku z przepisami 

o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Unii europejskiej wraz z zapytaniem o ustalenie 

daty, od której w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji świadczeń rodzinnych organy 

właściwe winny przekazywać     

np. kopię umowy o pracę zawartą z pracodawcą zagranicznym wraz z tłumaczeniem. 

 

Niezbędne dokumenty do przekazania po uchyleniu decyzji przez gminę; 

 

Art. 23a ust. 5 ustawy o świadczeniach rodzinnych i art. 16 ust.6 ustawy o pomocy państwa 

w wychowaniu dzieci stanowią, że w przypadku gdy wojewoda w sytuacji, o której mowa w ust. 2, 

ustali, że mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, organ 

właściwy uchyla decyzję przyznającą świadczenia za okres, w którym osoba podlega ustawodawstwu 

w zakresie świadczeń rodzinnych w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji 

systemów zabezpieczenia społecznego. 

 

 Po przeprowadzeniu przez gminę niezbędnego postępowania administracyjnego do wojewody 

winna być przekazana pełna dokumentacja w sprawie wraz z ostateczną i prawomocną decyzją 

uchylającą. Informacja o ostateczności ww. decyzji może być przekazana w postaci kserokopii 

potwierdzenia odbioru lub w postaci informacji w piśmie przewodnim. Ponadto warto zwrócić uwagę, 

iż uchylająca decyzja Ośrodka wydana na innej podstawie prawnej nie pozwala na dalsze 

przeprowadzenie postępowania administracyjnego przez wojewodę. 

  

 Przykładem może być sytuacja, gdy Strona w dniu 31.01.2018 r. informuje, iż mąż wyjechał 

za granicę w dniu 15.01.2018 r. i rezygnuje z prawa do pobieranych świadczeń od miesiąca lutego 2018 

r. Jeśli Ośrodek na prośbę Strony (na podstawie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego) 

wyda decyzję uchylającą w dniu 01.02.2018 r. wojewoda nie może dalej prowadzić postępowania 

w oparciu o przepisy prawa polskiego. W dniu wydania decyzji, tj. 01.02.2018 r. w sprawie miały już 

zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, zatem decyzja została 

wydana przez organ niewłaściwy rzeczowo i wymaga usunięcia z obrotu prawnego. Inaczej 

wyglądałaby sytuacja, gdyby w omawianym przypadku Ośrodek wydał decyzję uchylającą na prośbę 

Strony (zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania Administracyjnego) w dniu 31.01.2018 r. Ponieważ 

przepisy o koordynacji mają zastosowanie od 01.02.2018 r. decyzja byłaby wydana przez organ 

właściwy i kończyłaby postępowanie w sprawie wniosku. 

 

Organ właściwy uchyla własną decyzję i nie rozstrzyga w kwestii prawa Wnioskodawcy 

do świadczeń od dnia uchylenia, tj. za okres, w którym zastosowanie mają przepisy o koordynacji 

świadczeń rodzinnych. Wydanie orzeczenia za ten okres powoduje, że wojewoda nie może wydać 

rozstrzygnięcia, gdyż zostało już ono wydane. Taki sposób postępowania przez gminę powoduje 

konieczność usunięcia decyzji uchylającej z obrotu prawnego.  

 

Wraz z decyzją uchylającą prosimy o przekazanie: 

 wniosku wraz z całą dokumentacją, 

 decyzji pierwotnej, 

 harmonogramu wypłat świadczeń zrealizowanych przez Ośrodek. Harmonogram wypłat musi zawierać 

kwoty świadczeń oraz daty wypłat, które są niezbędne do ewentualnego ustalenia wysokości odsetek 

w przypadku nienależnie pobranych świadczeń, 
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 informacji na temat świadczeń wypłacanych Stronie z Funduszu Alimentacyjnego, 

 informacji o kwotach wypłaconych alimentów w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy 

lub świadczeniowy. 

 

Jeśli to Wnioskodawca wyjeżdża za granicę wskazane jest wyznaczenie na terenie kraju pełnomocnika 

do odbioru korespondencji. Wyznaczenie przez Stronę pełnomocnika do odbioru korespondencji 

zamieszkałego w Polsce jest niezbędne w przypadku osoby zamieszkującej na terenie EOG lub 

Konfederacji Szwajcarskiej. Mieszkaniec Unii Europejskiej nie ma takiego obowiązku, jednak ze 

względu na brak możliwości stosowania Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie 

dotyczącym doręczeń przesyłek poza granicami Polski i często utrudnionym lub niemożliwym 

kontaktem ze Stroną, wyznaczenie pełnomocnika jest zalecane. Pełnomocnik do odbioru korespondencji 

na terenie kraju daje możliwość szybszej i łatwiejszej komunikacji między urzędem a Stroną. Warto, 

aby Strona wyznaczając pełnomocnika, wskazała, że jest on również uprawniony do odbioru 

korespondencji w zakresie postępowania administracyjnego prowadzonego przed wojewodą  (ŁUW 

w Łodzi). 

 

Uwaga: W momencie skierowania do wojewody zapytania, czy w sprawie mają zastosowane przepisy 

o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, brak jest podstaw prawnych, aby wstrzymać 

z urzędu wypłatę świadczeń, będących realizacją ostatecznej i prawomocnej decyzji organu właściwego. 

Jednakże warto poinformować Świadczeniobiorcę, że istnieje możliwość pobrania nienależnie 

świadczeń wynikająca m.in. z uzyskania dochodu lub uzyskania prawa do świadczeń rodzinnych 

za granicą z tytułu pierwszeństwa. Konsekwencją nienależnie pobranych świadczeń jest konieczność ich 

zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Strona ma możliwość wstrzymania wypłaty 

na własną prośbę. Jeśli odmówi, warto przyjąć oświadczenie, iż została poinformowana o możliwości 

pobrania nienależnie świadczeń i konieczności ich zwrotu. 

 

Obowiązkiem Świadczeniobiorcy ale i organu właściwego w sytuacji zmian zachodzących w rodzinie 

wnioskodawcy jest poinformowanie wojewody o zdarzeniach, nie tylko tych ściśle dotyczących 

koordynacji, takich jak: data powrotu członka rodziny z zagranicy oraz data zakończenia aktywności 

zawodowej za granicą, ale także o każdej zmianie, która ma miejsce w rodzinie, np. rozwód, urodzenie 

dziecka, ponowne wstąpienie w związek małżeński wnioskodawcy, zmiana miejsca zamieszkania 

rodziny. 

W załączeniu przekazujemy wzór druku oświadczenia, zawierającego informacje niezbędne do podania 

przez Stronę w celu prawidłowego ustalenia daty, od której w sprawie mają zastosowanie przepisy 

o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, kraju właściwego do wypłaty świadczeń 

na zasadzie pierwszeństwa oraz przeprowadzenia postępowania administracyjnego mającego na celu 

ustalenie prawa do świadczeń.       

 

C. Przypadek 3 – gdy jest decyzja  wydana przez wojewodę po uchyleniu decyzji wydanej przez 

gminę (chodzi o decyzję o nienależnie pobranych świadczeniach) 

Zgodnie z art. 23a ust. 9 ustawy o świadczeniach rodzinnych Wojewoda ustala i dochodzi zwrotu 

nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w sprawach, w których mają zastosowanie przepisy 

o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.  
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Zgodnie z art. 16 ust. 10 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci Wojewoda ustala i dochodzi 

zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego w sprawach, w których mają zastosowanie 

przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. 

Art. 30 ust. 6 ustawy o świadczeniach rodzinnych stanowi, że kwoty nienależnie 

pobranych świadczeń rodzinnych ustalone ostateczną decyzją podlegają potrąceniu 

z wypłacanych świadczeń rodzinnych, wypłacanych zasiłków dla opiekunów, o których mowa 

w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, oraz 

wypłacanego świadczenia wychowawczego. 

Zgodnie z art. 25 ust. 7 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci kwoty nienależnie pobranego 

świadczenia wychowawczego ustalone ostateczną decyzją podlegają potrąceniu z wypłacanego 

świadczenia wychowawczego, wypłacanych świadczeń rodzinnych oraz wypłacanych zasiłków 

dla opiekunów, o których mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków 

dla opiekunów. 

Spłata zadłużenia nienależnie pobranych świadczeń w sprawach, w których zastosowanie mają przepisy 

o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego może nastąpić w poniższy sposób: 

 wpłata własna Zobowiązanego, 

 potrącenie nienależnie pobranych świadczeń z bieżącej wypłaty świadczenia wychowawczego, 

świadczeń rodzinnych oraz zasiłków dla opiekunów, 

 zwrot należności z instytucji właściwej innego niż Polska państwa, dokonującej potrącenia kwoty 

głównej zadłużenia z bieżącej wypłaty świadczeń z budżetu tego kraju, 

 spłata zadłużenia w ratach, 

 wpłata organu egzekucyjnego w związku ze skierowaniem zadłużenia na drogę postępowania 

egzekucyjnego w administracji, 

 wpłata instytucji innego niż Polska państwa, właściwej do dochodzenia zobowiązania na drodze 

postępowania egzekucyjnego.         

 

Wpłata własna zobowiązanego 

W sytuacji spłaty przez Zobowiązanego należności przypisanych do zwrotu na podstawie decyzji 

wojewody gmina informuje Łódzki Urząd Wojewódzki o tym fakcie, załączając do pisma potwierdzenie 

dokonania wpłaty. Za dzień dokonania wpłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego 

zobowiązanego. 

W przypadku braku przez okres miesiąca od dnia otrzymania przez gminę ostatecznej / prawomocnej 

decyzji wojewody, wpłaty Strony realizującej zadłużenie z tytułu nienależnie pobranych świadczeń, 

przypisanych do zwrotu decyzją wojewody, gmina informuje Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi o tym 

fakcie. Powiadamia ona także o tym czy Strona aktualnie pobiera świadczenia rodzinne, świadczenie 

wychowawcze oraz zasiłki dla opiekunów, w związku z możliwością dokonywania z ich wypłaty 

potrąceń zadłużenia. 

 

Zwrot zadłużenia a bieżąca wypłata świadczeń zobowiązanemu  

W przypadku wydania przez wojewodę ostatecznego / prawomocnego  orzeczenia o nienależnie 

pobranych świadczeniach oraz o ich przypisaniu do zwrotu płatnicy świadczeń, tj. organy właściwe 

zgodnie z zapisami ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu 

dzieci zobowiązani są do potrącania kwot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczenia 



 

str. 11 
 

St
ro

n
a1

1
 

wychowawczego z bieżąco wypłacanych świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów oraz 

świadczenia wychowawczego. 

W związku z powyższym po otrzymaniu decyzji wojewody organ właściwy wypłacający Wnioskodawcy 

w bieżącym okresie zasiłkowym świadczenia w sytuacji braku spłaty przez niego zadłużenia,  potrąca 

do momentu całkowitej spłaty zadłużenia, kwoty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami 

ustawowymi za opóźnienie i informuje wojewodę o dokonanym potrąceniu, wskazując jego datę i kwotę. 

 

Spłata zadłużenia na drodze potrącenie kwoty głównej należności przez instytucję zagraniczną 

Wpływ czeku instytucji brytyjskiej  

W sytuacji wpływu do organu właściwego, jako płatnika świadczeń, czeku brytyjskiej instytucji 

właściwej ds. świadczeń rodzinnych HM Revenue & Customs, winien być on niezwłocznie przekazany 

do realizacji. Po jego realizacji gmina informuje Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi o dacie jego 

realizacji oraz kwocie na jaką został zrealizowany, podając jednocześnie notowanie kursu funta szterlinga 

do złotówki (GBP/PLN) obowiązującego w dniu jego przewalutowania.  

Zgodnie z wyjaśnieniem Departamentu Świadczeń Rodzinnych z 17 stycznia 2008 (znak pisma: DSR-III-

074-2-7-AO/6/08), koszty realizacji czeku stanowią koszty obsługi świadczeń rodzinnych i powinny być 

finansowane w ramach 3% otrzymanej przez gminę dotacji celowej na świadczenia rodzinne. 

Uwaga: Nie należy odsyłać czeku wystawionego na organ właściwy do Łódzkiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Łodzi. Wyjątek: wystawienie czeku na adres Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w 

Łodzi.  

Wpływ wpłaty instytucji zagranicznej na konto organu właściwego 

W przypadku otrzymania na rachunek bankowy przelewu z instytucji zagranicznej, w którego tytule nie 

będzie wskazane, iż dotyczy on konkretnej osoby, organ właściwy do pisma przekazującego informację 

o dokonanej wpłacie załącza skan potwierdzenia przelewu w celu identyfikacji, w której sprawie został 

on dokonany. 

Skierowanie zadłużenia na drogę postępowania egzekucyjnego w administracji  

W przypadku braku spłaty zadłużenia przez Stronę oraz brakiem możliwości dokonywania jego potrąceń 

z bieżącej wypłaty świadczeń Wierzyciel, tj. wojewoda kieruje do organu egzekucyjnego jakim jest 

Naczelnik Urzędu Skarbowego tytuł wykonawczy. Jednocześnie przesyła o tym informację do organu 

właściwego i Strony. 

W przypadku wpłaty dokonanej przez Urząd Skarbowy organ właściwy przesyła niezwłocznie 

do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi pismo informujące o tym załączając do niego dowód 

wpłaty zawierający dyspozycję organu egzekucyjnego. 

Wpłata organu egzekucyjnego realizująca zadłużenie pomniejszona jest o opłatę komorniczą i koszty 

opłaty bankowej (porto). 

Zgodnie z art. 66 §1, 2 i 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 

opłata komornicza oraz koszty związane z przekazaniem wyegzekwowanej kwoty pokrywane są przez 

organ egzekucyjny z wyegzekwowanych kwot, nie pomniejszają wysokości wpłaty realizującej należność 

zobowiązanego i są wydatkiem wierzyciela. 

W związku z powyższym wojewoda jako wierzyciel dokonuje na konto bankowe organu właściwego 

wpłaty w wysokości potrąconej opłaty komorniczej i opłaty bankowej uzupełniając tym samym wpłatę 

regulującą zadłużenie Zobowiązanego. 

 

Wniosek Zobowiązanego o zastosowanie ulgi w spłacie zadłużenia 
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Podstawa prawna:  

Zgodnie z art. 30 ust. 9 ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz art. 25 ust. 10 ustawy o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci organ właściwy, który wydał decyzję w sprawie nienależnie pobranych 

świadczeń, może umorzyć kwotę nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych / świadczenia 

wychowawczego łącznie z odsetkami w całości lub w części, odroczyć termin płatności albo rozłożyć 

na raty, jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji rodziny.  

 

W przypadku wpływu do gminy wniosku Strony zobowiązanej do zwrotu nienależnie pobranych 

świadczeń w sprawach podlegających przepisom o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 

organ właściwy przesyła wniosek celem jego rozpatrzenia do wojewody. 

 

Wpływ do gminy lub wojewody wniosku Strony o zastosowanie ulgi w spłacie należności nie wstrzymuje 

dokonywania potrąceń zadłużenia z bieżącej wypłaty świadczeń oraz dochodzenia należności na drodze 

postępowania egzekucyjnego w administracji. Jedynie ostateczne rozstrzygnięcie wydane w sprawie 

wniosku o zastosowanie ulgi wstrzymuje dochodzenie zobowiązania.  

    

  Nadpłata 

 

Art. 76 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Ordynacja podatkowa stanowi, że nadpłaty powstałe na koncie 

Zobowiązanego podlegają zaliczeniu na poczet zaległości oraz bieżących zobowiązań, a w razie ich braku 

zwrotowi z urzędu, ewentualnie na poczet przyszłych zobowiązań, w sytuacji, gdy podatnik o to wystąpi. 

Nadpłaty, których wysokość nie przekracza dwukrotności wysokości kosztów upomnienia 

w postępowaniu egzekucyjnym, jeżeli nie wskazano rachunku, na który mają być zwrócone, podlegają 

zwrotowi w kasie (art. 77b § 3 ustawy).  

Po ustaleniu, że na koncie Zobowiązanego, po rozliczeniu wpłat regulujących zadłużenie, pojawiła się 

nadpłata, należy zgodnie z art. 76 ustawy - Ordynacja podatkowa dokonać zwrotu nadpłaconej kwoty. 

Zwrot winien być dokonany na rachunek bankowy, z którego dokonano przelewu. 

Jeżeli wpłata nastąpiła w kasie Ośrodka, bądź na poczcie należy wezwać Stronę celem wskazania 

rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu. 

 

D. ePUAP 

Uprzejmie informujemy, że korespondencja adresowana do organów właściwych będzie przesyłana 

za pośrednictwem platformy ePUAP. Wyjątek stanowi przekazywanie wniosków zgodnie z właściwością. 
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Załącznik nr 1 – wzór druku oświadczenia 
PROSZĘ O WYPEŁNIENIE NINIEJSZEGO FORMULARZA DRUKOWANYMI LITERAMI  

 
OŚWIADCZENIE 

 

dla potrzeb ustalenia ustawodawstwa właściwego do wypłaty świadczeń rodzinnych  

i/lub świadczenia wychowawczego 

 (w przypadku przemieszczania się członków rodziny w granicach państw UE, EOG lub Szwajcarii)  

Dane osoby składającej oświadczenie:          
                
Imię i nazwisko: ………………………………….…………………………………………………………………………………… 

. 

Adres  zameldowania:……………………………………………………………………………………………….……………………… 

Adres  zamieszkania:……………………………………………………………………………………………….……………………… 

Numer PESEL:………………………………….……………………. 

Stan cywilny:………………………………….……………………. 

Tel.: ………………………………….……………………………….. 

(proszę o zaznaczenie ) 

 zamieszkuję w Polsce  

 zamieszkuję poza granicami Polski w ……………………………… (wymień kraj) od ………………… (dzień-miesiąc-rok)   

 

PONIŻSZE WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU, GDY ZAMIESZKUJE PAN/PANI W POLSCE: 

 
CZY W OKRESIE ZAMIESZKIWANIA I/LUB WYKONYWANIA PRACY PRZEZ RODZICA DZIECKA/DZIECI LUB 

CZŁONKA PANA/PANI RODZINY POZA GRANICAMI POLSKI JEST PAN/PANI AKTYWNY/A ZAWODOWO  

W POLSCE, tj. czy są za Pana/Panią opłacane składki na ubezpieczenia społeczne ? 

 (proszę o zaznaczenie ) 

 nie jestem aktywny/a zawodowo w Polsce  

 osoba bezrobotna nie zarejestrowana w Urzędzie Pracy 

 osoba bezrobotna zarejestrowana w Urzędzie Pracy bez prawa do świadczeń z tytułu bezrobocia  

od dnia ……………………………. (dzień-miesiąc-rok)   

 pobieram emeryturę lub rentę uzyskaną w Polsce od dnia ……………………………. (dzień-miesiąc-rok)   

 pobierałem/am zasiłek chorobowy* lub świadczenie rehabilitacyjne* przysługujące po utracie zatrudnienia lub innej 

pracy zarobkowej w okresach 

od dnia ………………………………. (dzień-miesiąc-rok)  do dnia ………………………………. (dzień-miesiąc-rok)   

od dnia ………………………………. (dzień-miesiąc-rok)  do dnia ………………………………. (dzień-miesiąc-rok)   

*) niepotrzebne skreślić 

 

 jestem aktywny/a zawodowo w Polsce jako 
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 pracownik najemny w Polsce w okresach 

od dnia ………………………………. (dzień-miesiąc-rok)  do dnia ………………………………. (dzień-miesiąc-rok)   

od dnia ………………………………. (dzień-miesiąc-rok)  do dnia ………………………………. (dzień-miesiąc-rok)   

od dnia ………………………………. (dzień-miesiąc-rok)  do dnia ………………………………. (dzień-miesiąc-rok)   

od dnia ………………………………. (dzień-miesiąc-rok)  do dnia ………………………………. (dzień-miesiąc-rok)   

 osoba przebywająca na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim bądź wychowawczym  

od dnia ………………………………. (dzień-miesiąc-rok)  do dnia ………………………………. (dzień-miesiąc-rok)   

 osoba prowadząca działalność na własny rachunek w Polsce 

od dnia ………………………………. (dzień-miesiąc-rok)  do dnia ………………………………. (dzień-miesiąc-rok)   

 osoba pobierająca świadczenie z tytułu bezrobocia wypłacane w Polsce  

od dnia ………………………………. (dzień-miesiąc-rok)  do dnia ………………………………. (dzień-miesiąc-rok)   

od dnia ………………………………. (dzień-miesiąc-rok)  do dnia ………………………………. (dzień-miesiąc-rok)   

od dnia ………………………………. (dzień-miesiąc-rok)  do dnia ………………………………. (dzień-miesiąc-rok)   

od dnia ………………………………. (dzień-miesiąc-rok)  do dnia ………………………………. (dzień-miesiąc-rok)   

 osoba ubezpieczona w systemie ubezpieczenia rolników KRUS  

od dnia ………………………………. (dzień-miesiąc-rok)  do dnia ………………………………. (dzień-miesiąc-rok)  

od dnia ………………………………. (dzień-miesiąc-rok)  do dnia ………………………………. (dzień-miesiąc-rok)   

PROSZĘ O DOŁĄCZENIE DOKUMENTU/ÓW (np. zaświadczenie pracodawcy lub KRUS, kopia umowy o pracę, decyzja PUP itp.) 

POTWIERDZAJĄCYCH PRAWDZIWOŚĆ PODANYCH OKOLICZNOŚCI. 

PONIŻSZE WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU, GDY ZAMIESZKUJE PAN/PANI POZA GRANICAMI POLSKI: 

(proszę o zaznaczenie ) 

 nie jestem aktywny/a zawodowo poza granicami Polski  

 pobieram emeryturę lub rentę uzyskaną w którymś z państw członkowskich od dnia ………………(dzień-miesiąc-rok)   

 

 jestem aktywny/a zawodowo poza granicami Polski w …………………………………………………………   (wymień kraj) jako 

 

 pracownik najemny zatrudniony przez pracodawcę państwa członkowskiego, w którym wykonywana jest praca  

w okresach 

od dnia ………………………………. (dzień-miesiąc-rok)  do dnia ………………………………. (dzień-miesiąc-rok)   

od dnia ………………………………. (dzień-miesiąc-rok)  do dnia ………………………………. (dzień-miesiąc-rok)   

od dnia ………………………………. (dzień-miesiąc-rok)  do dnia ………………………………. (dzień-miesiąc-rok)   

od dnia ………………………………. (dzień-miesiąc-rok)  do dnia ………………………………. (dzień-miesiąc-rok)   

 pracownik oddelegowany przez polskiego pracodawcę do pracy na terytorium innego państwa członkowskiego 

od dnia ………………………………. (dzień-miesiąc-rok)  do dnia ………………………………. (dzień-miesiąc-rok)   

od dnia ………………………………. (dzień-miesiąc-rok)  do dnia ………………………………. (dzień-miesiąc-rok)   
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od dnia ………………………………. (dzień-miesiąc-rok)  do dnia ………………………………. (dzień-miesiąc-rok)   

od dnia ………………………………. (dzień-miesiąc-rok)  do dnia ………………………………. (dzień-miesiąc-rok)   

 

Z tytułu wykonywania pracy poza granicami kraju składki na ubezpieczenia społeczne: 

□ odprowadzane są do systemu zabezpieczenia społecznego w Polsce  

□ odprowadzane są do systemu zabezpieczenia społecznego w kraju wykonywania pracy za granicą. 

 osoba prowadząca działalność na własny rachunek na terytorium innego państwa członkowskiego 

od dnia ………………………………. (dzień-miesiąc-rok)  do dnia ………………………………. (dzień-miesiąc-rok)   

 osoba pobierająca świadczenie z tytułu bezrobocia wypłacane przez inne państwo członkowskie 

od dnia ………………………………. (dzień-miesiąc-rok)  do dnia ………………………………. (dzień-miesiąc-rok)   

od dnia ………………………………. (dzień-miesiąc-rok)  do dnia ………………………………. (dzień-miesiąc-rok)   

od dnia ………………………………. (dzień-miesiąc-rok)  do dnia ………………………………. (dzień-miesiąc-rok)   

od dnia ………………………………. (dzień-miesiąc-rok)  do dnia ………………………………. (dzień-miesiąc-rok)   

 inne świadczenia (zasiłek chorobowy*, zasiłek dla osób poszukujących pracy*, zasiłek macierzyński* i/lub 

rodzicielski*, inne, jakie …………………………………………………………………………………………………………………………………) 

od dnia ………………………………. (dzień-miesiąc-rok)  do dnia ………………………………. (dzień-miesiąc-rok)  

od dnia ………………………………. (dzień-miesiąc-rok)  do dnia ………………………………. (dzień-miesiąc-rok)   

od dnia ………………………………. (dzień-miesiąc-rok)  do dnia ………………………………. (dzień-miesiąc-rok)    

*) niepotrzebne skreślić 

 

   

INFORMACJE DOTYCZĄCE DRUGIEGO Z RODZICÓW DZIECKA/DZIECI: 

 

Imię i nazwisko ojca/matki dziecka/dzieci: ……………………………………………PESEL ………………………………………. 

Ostatni adres zameldowania w Polsce:………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ostatni adres zamieszkania w Polsce:………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(proszę o zaznaczenie ) 

 nie posiadam informacji o miejscu zamieszkania ojca/matki dziecka/dzieci  

 zamieszkuje w Polsce  

pod adresem : ……………………………………………………………………………………………………………………….… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 zamieszkuje poza granicami Polski w ……………………………… (wymień kraj) od ………………… (dzień-miesiąc-rok)   
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pod adresem : ……………………………………………………………………………………………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

PONIŻSZE WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU, GDY DRUGI Z RODZICÓW ZAMIESZKUJE W POLSCE: 

 

CZY W OKRESIE ZAMIESZKIWANIA I/LUB WYKONYWANIA PRACY PRZEZ OJCA/MATKĘ DZIECI LUB 

CZŁONKA PANA/PANI RODZINY POZA GRANICAMI POLSKI DRUGI Z RODZICÓW JEST AKTYWNY 

ZAWODOWO W POLSCE, tj. czy są za niego opłacane składki na ubezpieczenia społeczne ? 

(proszę o zaznaczenie ) 

 nie posiadam informacji o aktywności zawodowej ojca/matki dziecka/dzieci  

 nie jest aktywny/a zawodowo w Polsce  

 osoba bezrobotna nie zarejestrowana w Urzędzie Pracy 

 osoba bezrobotna zarejestrowana w Urzędzie Pracy bez prawa do świadczeń z tytułu bezrobocia  

od dnia ……………………………. (dzień-miesiąc-rok)   

 pobiera emeryturę lub rentę uzyskaną w Polsce od dnia ……………………………. (dzień-miesiąc-rok)   

 pobierał/a zasiłek chorobowy* lub świadczenie rehabilitacyjne* przysługujące po utracie zatrudnienia lub innej pracy 

zarobkowej w okresach 

od dnia ………………………………. (dzień-miesiąc-rok)  do dnia ………………………………. (dzień-miesiąc-rok)   

od dnia ………………………………. (dzień-miesiąc-rok)  do dnia ………………………………. (dzień-miesiąc-rok)   

*) niepotrzebne skreślić 

 

jest aktywny/a zawodowo w Polsce jako 

 

 pracownik najemny w Polsce w okresach 

od dnia ………………………………. (dzień-miesiąc-rok)  do dnia ………………………………. (dzień-miesiąc-rok)   

od dnia ………………………………. (dzień-miesiąc-rok)  do dnia ………………………………. (dzień-miesiąc-rok)   

od dnia ………………………………. (dzień-miesiąc-rok)  do dnia ………………………………. (dzień-miesiąc-rok)   

od dnia ………………………………. (dzień-miesiąc-rok)  do dnia ………………………………. (dzień-miesiąc-rok)   

 osoba przebywająca na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim bądź wychowawczym  

od dnia ………………………………. (dzień-miesiąc-rok)  do dnia ………………………………. (dzień-miesiąc-rok)   

 osoba prowadząca działalność na własny rachunek w Polsce 

od dnia ………………………………. (dzień-miesiąc-rok)  do dnia ………………………………. (dzień-miesiąc-rok)   

 osoba pobierająca świadczenie z tytułu bezrobocia wypłacane w Polsce  

od dnia ………………………………. (dzień-miesiąc-rok)  do dnia ………………………………. (dzień-miesiąc-rok)   

od dnia ………………………………. (dzień-miesiąc-rok)  do dnia ………………………………. (dzień-miesiąc-rok)   

od dnia ………………………………. (dzień-miesiąc-rok)  do dnia ………………………………. (dzień-miesiąc-rok)   

od dnia ………………………………. (dzień-miesiąc-rok)  do dnia ………………………………. (dzień-miesiąc-rok)   



 

 17 

St
ro

n
a1

7
 

 osoba ubezpieczona w systemie ubezpieczenia rolników KRUS  

od dnia ………………………………. (dzień-miesiąc-rok)  do dnia ………………………………. (dzień-miesiąc-rok)  

od dnia ………………………………. (dzień-miesiąc-rok)  do dnia ………………………………. (dzień-miesiąc-rok)   

 

PROSZĘ O DOŁĄCZENIE DOKUMENTU/ÓW (np. zaświadczenie pracodawcy lub KRUS, kopia umowy o pracę, decyzja PUP itp.) 

POTWIERDZAJĄCYCH PRAWDZIWOŚĆ PODANYCH OKOLICZNOŚCI. 

 

PONIŻSZE WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU, GDY DRUGI Z RODZICÓW ZAMIESZKUJE POZA GRANICAMI 

POLSKI: 

(proszę o zaznaczenie ) 

 nie jest aktywny/a zawodowo poza granicami Polski  

 pobiera emeryturę lub rentę uzyskaną w którymś z państw członkowskich od dnia ………………(dzień-miesiąc-rok)   

 

 jest aktywny/a zawodowo poza granicami Polski w …………………………………………………………   (wymień kraj) jako 

 

 pracownik najemny zatrudniony przez pracodawcę państwa członkowskiego, w którym wykonywana jest praca  

w okresach 

od dnia ………………………………. (dzień-miesiąc-rok)  do dnia ………………………………. (dzień-miesiąc-rok)   

od dnia ………………………………. (dzień-miesiąc-rok)  do dnia ………………………………. (dzień-miesiąc-rok)   

od dnia ………………………………. (dzień-miesiąc-rok)  do dnia ………………………………. (dzień-miesiąc-rok)   

od dnia ………………………………. (dzień-miesiąc-rok)  do dnia ………………………………. (dzień-miesiąc-rok)   

od dnia ………………………………. (dzień-miesiąc-rok)  do dnia ………………………………. (dzień-miesiąc-rok)   

od dnia ………………………………. (dzień-miesiąc-rok)  do dnia ………………………………. (dzień-miesiąc-rok)  

 pracownik oddelegowany przez polskiego pracodawcę do pracy na terytorium innego państwa członkowskiego 

od dnia ………………………………. (dzień-miesiąc-rok)  do dnia ………………………………. (dzień-miesiąc-rok)   

od dnia ………………………………. (dzień-miesiąc-rok)  do dnia ………………………………. (dzień-miesiąc-rok)   

od dnia ………………………………. (dzień-miesiąc-rok)  do dnia ………………………………. (dzień-miesiąc-rok)   

od dnia ………………………………. (dzień-miesiąc-rok)  do dnia ………………………………. (dzień-miesiąc-rok)   

 

Z tytułu wykonywania pracy poza granicami kraju składki na ubezpieczenia społeczne: 

□ odprowadzane są do systemu zabezpieczenia społecznego w Polsce  

□ odprowadzane są do systemu zabezpieczenia społecznego w kraju wykonywania pracy za granicą. 

 osoba prowadząca działalność na własny rachunek na terytorium innego państwa członkowskiego 

od dnia ………………………………. (dzień-miesiąc-rok)  do dnia ………………………………. (dzień-miesiąc-rok)   

 osoba pobierająca świadczenie z tytułu bezrobocia wypłacane przez inne państwo członkowskie 

od dnia ………………………………. (dzień-miesiąc-rok)  do dnia ………………………………. (dzień-miesiąc-rok)   

od dnia ………………………………. (dzień-miesiąc-rok)  do dnia ………………………………. (dzień-miesiąc-rok)   
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od dnia ………………………………. (dzień-miesiąc-rok)  do dnia ………………………………. (dzień-miesiąc-rok)   

od dnia ………………………………. (dzień-miesiąc-rok)  do dnia ………………………………. (dzień-miesiąc-rok)   

 inne świadczenia (zasiłek chorobowy*, zasiłek dla osób poszukujących pracy*, zasiłek macierzyński* i/lub 

rodzicielski*, inne, jakie …………………………………………………………………………………………………………………………………) 

od dnia ………………………………. (dzień-miesiąc-rok)  do dnia ………………………………. (dzień-miesiąc-rok)  

od dnia ………………………………. (dzień-miesiąc-rok)  do dnia ………………………………. (dzień-miesiąc-rok)   

od dnia ………………………………. (dzień-miesiąc-rok)  do dnia ………………………………. (dzień-miesiąc-rok)    

*) niepotrzebne skreślić 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIECKA/DZIECI: 

Dziecko/dzieci  

a) Imię i nazwisko:……………………………………………………………….………..…. PESEL:…………………..….……… 

b) Imię i nazwisko:…………………………………………………………………………… PESEL:……………….…..….……… 

c) Imię i nazwisko:……………………………………………………………….………..…. PESEL:…………………..….……… 

d) Imię i nazwisko:…………………………………………………………………………… PESEL:……………….…..….……… 

mieszka/mieszkają:          (proszę o zaznaczenie ) 

 w Polsce  

 w innym kraju (jakim) ……………..…………….…………… od ……….…………………………… (dzień-miesiąc-rok) 

wraz z matką* / z ojcem*/ z inną osobą* (proszę wskazać stopień pokrewieństwa z dzieckiem) ………….………………….  

tj.: z Panią*/Panem* ………………………………………………………………………………..…………………………………..    

pod adresem : ………………………………………………………………………………………….. …….………………………. 

*) niepotrzebne skreślić 

 

(proszę o zaznaczenie ) 

 W Polsce nie były wypłacane świadczenia rodzinne / świadczenie wychowawcze na dziecko / dzieci  

 W Polsce były wypłacane świadczenia rodzinne / świadczenie wychowawcze na dziecko / dzieci:  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

 (wpisać który ośrodek wypłaca/ł świadczenia) 

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE CZŁONKA RODZINY (RODZICA) PRZEBYWAJĄCEGO POZA 

GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ: 
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Numer zagranicznego ubezpieczenia społecznego ………………………………..…………………………………….. 

 

Czy został złożony wniosek o zagraniczne świadczenia rodzinne ? 

(proszę o zaznaczenie ) 
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 nie 

 tak 

 

w okresie od ……….……………… (dzień-miesiąc-rok) Pan/Pani ………………………………..……………………… pobierał/a 

świadczenia rodzinne w ……………………………………………………………   (wymień kraj)  

na dziecko ……………………………...………. w wysokości ………………….… (podać w walucie kraju, który wypłaca zasiłki) 

na dziecko ……………………………...………. w wysokości ………………….… (podać w walucie kraju, który wypłaca zasiłki) 

na dziecko ……………………………...………. w wysokości ………………….… (podać w walucie kraju, który wypłaca zasiłki) 

na dziecko ……………………………...………. w wysokości ………………….… (podać w walucie kraju, który wypłaca zasiłki) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 

(podać nazwę i adres instytucji, w której został złożony wniosek, numeru sprawy w instytucji zagranicznej) 

 

Dodatkowe informacje: ……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Klauzula odpowiedzialności karnej 

Oświadczam, że jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania zawarte w art. 233 § 1 

Kodeksu Karnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1137 z późn. zm.), który stanowi, że „kto, składając 

zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym  

na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności  

od 6 miesięcy do lat 8”. 

 

 

…………………………………………..…              ……….…………………………………………………….. 
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           (miejscowość, data)     (czytelny podpis) 

 

 


