WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO POZNAŃSKIEGO ŚWIADCZENIA ŻŁOBKOWEGO NA
OKRES OD 1 WRZEŚNIA 2019 R. DO 31 SIERPNIA 2020 R.
1.

Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do poznańskiego świadczenia żłobkowego.
Imię
Nazwisko

Numer PESEL

*)

Data urodzenia

Stan cywilny

Obywatelstwo

Miejsce zamieszkania
Miejscowość

Kod pocztowy

Numer
domu

Ulica

Numer
mieszkania

Telefon (nieobowiązkowo)

Wnoszę o ustalenie prawa do poznańskiego świadczenia żłobkowego na rzecz:

2.
Lp.

Imię i nazwisko

Numer PESEL

Data urodzenia

Nazwa i adres żłobka niepublicznego
1
Wnoszę o ustalenie prawa do poznańskiego świadczenia żłobkowego na okres:
Od miesiąca

Imię i nazwisko

Do miesiąca:

Numer PESEL

Data urodzenia

Nazwa i adres żłobka niepublicznego
2
Wnoszę o ustalenie prawa do poznańskiego świadczenia żłobkowego na okres:
Od miesiąca

3.

Do miesiąca:

Oświadczenie dotyczące formy wypłacania poznańskiego świadczenia żłobkowego

Poznańskie świadczenie żłobkowe proszę przekazywać na numer rachunku bankowego podmiotu prowadzącego
żłobek niepubliczny.
Nazwa i adres żłobka niepublicznego:……………………………………………………………………………………
Nazwa Banku:……………………………………………………………………………………………………………….
Nr rachunku bankowego:

□

zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia o zmianach danych zawartych we wniosku i załączonych

dokumentach lub innych zmian mających wpływ na przysługiwanie prawa do poznańskiego świadczenia
żłobkowego.

□

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora – Poznańskie Centrum Świadczeń z siedzibą przy

ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb ustalenia prawa
do poznańskiego świadczenia żłobkowego.

□

zobowiązuje się do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia.
POUCZENIE

Świadczenie przysługuje:
matce albo ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu, tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem
do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka, opiekunowi prawnemu dziecka, niezależnie od sytuacji dochodowej jeżeli
spełnione są łącznie następujące warunki:
1.

oboje rodzice zamieszkują na terenie miasta Poznania;

2.

w składanych na podstawie przepisów ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,
zgłoszeniach identyfikacyjnych wskazali jako miejsce zamieszkania podatnika – miasto Poznań;
osoby samotnie wychowujące dziecko w składanych na podstawie przepisów ustawy o zasadach ewidencji i
identyfikacji podatników i płatników, zgłoszeniach identyfikacyjnych rozliczyły się w sposób przewidziany dla osób
samotnie wychowujących dziecko;
zawarta została umowa o objęcie dziecka opieką z podmiotem prowadzącym żłobek.

3.

4.

Świadczenie przysługuje także w przypadku kiedy dziecko będzie objęte opieką z pomiotem prowadzącym żłobek, który
otrzymał dofinansowanie za ten pobyt w ramach konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze
działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w okresie od 1 września
2019 r. do 31 sierpnia 2020 r. w przypadku rozwiązania umowy o dofinansowanie z przyczyn niezależnych od rodzica dziecka
lub wykreślenia żłobka z rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Poznania.
Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

(miejscowość, data)

(podpis osoby ubiegającej się składającej oświadczenie)

Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

umowę o objęciu dziecka opieką zawartą z podmiotem prowadzącym żłobek,
kserokopie pierwszych stron zeznań podatkowych opatrzonych prezentatą urzędu skarbowego, w którym
zostały złożone lub zaświadczenia z urzędu skarbowego potwierdzające złożenie zeznania o wysokości
osiągniętego dochodu (poniesionej straty) lub kserokopia urzędowego poświadczenia odbioru wydanego przez
elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) wraz z pierwszą
stroną PIT i wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO zawierającego
wygenerowany numer dokumentu zgodny z identyfikatorem dokumentu UPO:
a) do wniosków składanych w okresie od września 2019 r. do kwietnia 2020 r. za rok 2018;
b) do wniosków składanych w okresie od maja 2020 r. do sierpnia 2020 r. za rok 2019.
odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego
lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
odpis orzeczenia sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
oświadczenie wnioskodawcy o zobowiązaniu do niezwłocznego zawiadomienia o zmianach danych zawartych
we wniosku i załączonych dokumentach.
oświadczenie wnioskodawcy o zobowiązaniu się do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia .

