ERSU
WNIOSEK DO PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
O RODZICIELSKIE ŚWIADCZENIE UZUPEŁNIAJĄCE

data wpływu, pieczątka i podpis osoby przyjmującej wniosek

Instrukcja wypełniania
Wypełnij ten wniosek, jeżeli starasz się o rodzicielskie świadczenie uzupełniające.
Zanim wypełnisz formularz, zapoznaj się z dołączoną do niego informacją.
1. Wypełnij WIELKIMI LITERAMI
2. Pola wyboru zaznacz znakiem X
3. Wypełnij kolorem czarnym lub niebieskim (nie ołówkiem)
Dane wnioskodawcy
PESEL
Rodzaj, seria i numer dokumentu
potwierdzającego tożsamość

Jeśli nie masz numeru PESEL, podaj serię i numer dowodu osobistego lub numer paszportu

Imię
Nazwisko
Imię ojca
Informacja, która ułatwi nam zidentyfikowanie Cię oraz weryfikację dołączonych
dokumentów. To pole jest dobrowolne

Nazwisko rodowe
(zgodnie z aktem urodzenia)

Informacja, która ułatwi nam zidentyfikowanie Cię oraz weryfikację dołączonych
dokumentów. To pole jest dobrowolne

Poprzednio używane nazwiska
Informacja, która ułatwi nam zidentyfikowanie Cię oraz weryfikację dołączonych
dokumentów. To pole jest dobrowolne

Data urodzenia
dd

/

mm

/

rrrr

Obywatelstwo
Numer telefonu
Jeśli podasz nam tę informację, ułatwi nam to kontakt w Twojej sprawie.
To pole jest dobrowolne
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Adres zameldowania na pobyt stały w Polsce/ adres ostatniego zameldowania na pobyt stały w Polsce/
adres miejsca pobytu w Polsce
Skreśl niepotrzebne

Ulica
Numer domu

Numer lokalu

Kod pocztowy

Miejscowość

Aktualny adres zamieszkania

Podaj, jeśli adres zamieszkania jest inny niż adres zameldowania na pobyt stały w Polsce

Ulica
Numer domu

Numer lokalu

Kod pocztowy

Miejscowość

Nazwa państwa

Adres do korespondencji

Podaj, jeśli Twój adres do korespondencji jest inny niż adres zamieszkania

Ulica
Numer domu

Numer lokalu

Kod pocztowy

Miejscowość

Nazwa państwa

Zakres wniosku
Wnoszę o przyznanie rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.
Mam ustalone prawo do:

emerytury

renty

w
Podaj nazwę instytucji: ZUS/ KRUS/ WBE/ ZER/ inny organ,

miejscowość jej siedziby oraz numer sprawy

nie dotyczy

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające proszę przekazywać:
na rachunek bankowy
Podaj numer rachunku bankowego, którego jesteś właścicielem lub współwłaścicielem, jeśli chcesz otrzymywać wypłatę świadczenia na
ten rachunek

na podany we wniosku adres w Polsce
Wybierz adres, na który ma być przekazywane rodzicielskie świadczenie uzupełniajece

zameldowania na pobyt stały

zamieszkania
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Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje, które mogą mieć wpływ na rozstrzygnięcie sprawy. Wypełnienie nie jest obowiązkowe.

Załączniki
Załączam

dokumentów

Świadoma/y odpowiedzialności karnej oświadczam, że dane zawarte we wniosku podałam/em zgodnie
z prawdą, co potwierdzam złożonym podpisem.

Data
dd

/

mm

/

rrrr

Czytelny podpis

Informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), są dostępne w centrali lub terenowych jednostkach organizacyjnych ZUS oraz na stronie
internetowej ZUS pod adresem https://bip.zus.pl/rodo
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INFORMACJA
do wniosku o rodzicielskie świadczenie uzupełniające
Co załatwisz tym wnioskiem

Gdy złożysz ten wniosek oraz niezbędną dokumentację Prezes ZUS rozpatrzy Twoje uprawnienia do rodzicielskiego świadczenia
uzupełniającego i wyda decyzję w tej sprawie.
Ważne! Jeżeli we wniosku nie podasz danych lub nie przedłożysz dokumentów, które są niezbędne do rozpatrzenia tego wniosku,
wówczas zostaniesz wezwany do uzupełnienia wniosku i wyznaczymy termin na uzupełnienie.
Wniosek o rodzicielskie świadczenie uzupełniające możesz złożyć w każdej placówce ZUS.

Potrzebne dokumenty

Dokumenty, na podstawie których Prezes ZUS ustala rodzicielskie świadczenie uzupełniające, to w szczególności:
—— „Oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej” (formularz ERU),
—— akty urodzenia dzieci,
—— orzeczenie sądu o powierzeniu sprawowania pieczy zastępczej nad dzieckiem w przypadku przyjęcia dziecka na wychowanie
w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej,
—— akt zgonu w przypadku śmierci matki dzieci,
—— zaświadczenia potwierdzające osiągane dochody,
—— inne dokumenty, które mają wpływ na rozpatrzenie Twojego wniosku.

Kiedy Prezes ZUS może przyznać rodzicielskie świadczenie uzupełniające

Prezes ZUS może przyznać świadczenie:
1) matce, która urodziła i wychowała lub wychowała co najmniej czworo dzieci, osiągnęła wiek 60 lat i nie posiada dochodu
zapewniającego niezbędne środki utrzymania;
2) ojcu, który wychował co najmniej czworo dzieci – w przypadku śmierci matki dzieci albo porzucenia dzieci przez matkę lub
w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowywania dzieci przez matkę, osiągnął wiek 65 lat oraz nie posiada dochodu
zapewniającego niezbędne środki utrzymania.
Rodzicielskie świadczenie uzupełniające może być przyznane osobom, które zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadają po ukończeniu 16 roku życia centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych),
o którym mowa w art. 3 ust. 1a pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przez okres co najmniej 10 lat, jeżeli są:
1) obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej lub
2) posiadającymi prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelami państw
członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub
3) cudzoziemcami legalnie przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Rodzicielskie świadczenie uzupełniające przysługuje pod warunkiem zamieszkiwania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
w trakcie jego pobierania.
Rodzicielskie świadczenie uzupełniające nie przysługuje osobie, która jest:
—— uprawniona do emerytury lub renty w wysokości co najmniej najniższej emerytury,
—— tymczasowo aresztowana lub odbywa karę pozbawienia wolności (oprócz osób, odbywających karę pozbawienia wolności
w systemie dozoru elektronicznego).
Ponadto Prezes ZUS może odmówić przyznania rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego:
—— osobie, którą sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub której sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka lub
dzieci w pieczy zastępczej,
—— w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowywania dzieci.

Ustanie prawa do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego

Prawo do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego ustaje jeśli:
—— osiągasz dochód, który zapewnia Ci niezbędne środki utrzymania,
—— jesteś uprawniony do świadczenia w wysokości co najmniej najniższej emerytury,
—— nie zamieszkujesz na terenie RP,
—— przebywasz w areszcie śledczym lub w zakładzie karnym.
Pamiętaj, że jesteś zobowiązany do informowania organu o okolicznościach mających wpływ na prawo lub wysokość świadczenia
oraz przedkładania żądanych środków dowodowych.

Gdzie znajdziesz więcej informacji o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym

Informacje na temat warunków:
—— przyznania rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,
—— ustania prawa do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,
uzyskasz w każdej placówce ZUS lub na naszej stronie internetowej www.zus.pl. Na stronie www.zus.pl znajdziesz też listę
naszych placówek wraz z adresami i godzinami przyjęć.
Skład: Poligrafia ZUS/W-wa; zam. nr 2544/21
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