
 

 OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 
                    w Rybniku 
   44-200 Rybnik, ul. Żużlowa 25 
   DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH 
   44-200 Rybnik, ul. Raciborska 20 
  czynne : pon. – czw.   7.30  –  14.30 
                 wtorek          11.00  –  16.00   
                 piątek            7.30  –  13.30   
  

 
 

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI                                   
Z TYTUŁU URODZENIA  DZIECI WYPŁACANEJ ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH GMINY 

 
1. Dane osoby ubiegającej się: 
 

Imię i nazwisko 

 

Data urodzenia 

 
 

PESEL 

Miejsce zamieszkania 

 

Telefon (numer nie jest obowiązkowy ale ułatwi 

kontakt w sprawie wniosku) 

 
2. Wnoszę o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dzieci                     

wypłacanej ze środków własnych gminy na następujące dzieci: 
 

Lp. Imię i nazwisko PESEL oraz data urodzenia Miejsce zamieszkania dziecka 

1 
 
 

  

2 
 
 

  

3 
 
 

  

4 
 
 

  

5 
 
 

  

 
 

 
 

 .......................................................................  
                              (data i podpis osoby ubiegającej się)  

 

 

Do wniosku dołączam następujące dokumenty:  

1. Oświadczenie o zamieszkiwaniu wnioskodawcy na terenie Miasta Rybnika od co najmniej roku przed 
urodzeniem się dzieci oraz w dniu składania wniosku, które stanowi załącznik nr 1 do wniosku. 

2. Oświadczenie wskazujące, że z tytułu urodzenia się dzieci nie była przyznana jednorazowa 
zapomoga, o której mowa w art. 22a Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.), finansowana z budżetu innej gminy. 

3. Oświadczenie, że rodzice nie ubiegają się w innej gminie o przyznanie zapomogi. 



 
3. Proszę o przekazanie zapomogi na poniższy numer konta bankowego: 
 

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

(nazwa banku, oddział) 

 

                                

 
                                                                 (numer rachunku – 26 cyfr) 

 
Jeżeli właścicielem powyższego rachunku bankowego jest osoba inna, niż wnioskodawca, proszę wpisać: 
 
imię oraz nazwisko właściciela rachunku: ……………………………………………………….………………… 
 
adres właściciela rachunku:.………………………………………………………………………………………… 

 
 

1. Ja, niżej podpisany(a), zostałem(am) pouczony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 KK: „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.” Niniejszym oświadczam, iż ww. dane są zgodne z 
prawdą. 

2. Zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a RODO, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych we wniosku.  

3. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych,                  
w tym danych kontaktowych oraz danych osób wskazanych we wniosku. 

4. Zostałem(am) poinformowany(a), że brak wyrażenia lub wycofanie zgody powoduje brak możliwości 
pozytywnego rozparzenia wniosku.  

5. Oświadczam, iż zapoznałem(am) się z Klauzulą Informacyjną przekazaną zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, zwanego RODO, dostępną na stronie 
internetowej: https://opsrybnik.pl/biuletyn-informacji-publicznej/inspektor-ochrony-danych oraz                       
w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku, ul. Raciborska 20, 44-200 Rybnik, a także 
zostałem(am) poinformowany(a), że wnioskodawca może prosić o wydrukowanie takiej Klauzuli. 

 

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

                                                                                                          (data i podpis osoby ubiegającej się) 
 

 
 

Pouczenie 
 

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Rybnika nr 203/XVI/2011 z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie przyznania 
jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz ustalenia szczegółowych zasad jej przyznawania                
(Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z  2021r. poz.6213), z tytułu urodzenia więcej niż dwoje żywych 
dzieci podczas jednego porodu, przyznaje się jednorazową zapomogę z budżetu Miasta Rybnika w wysokości 
5000,00 zł. na każde żywe dziecko, urodzone  po dniu 30 października 2011r. Zapomoga przysługuje, jeżeli 
co najmniej jedno z rodziców dzieci zamieszkuje na terenie Miasta Rybnika bez przerwy przez okres                       
12 miesięcy przed urodzeniem dzieci oraz  w dniu składania wniosku o zapomogę. Uprawnionymi do 
zapomogi są rodzice dzieci wspólnie lub ten rodzic, pod opieką którego  pozostają dzieci. Zapomoga 
przysługuje niezależnie od dochodów osoby uprawnionej. Zapomoga nie przysługuje, jeżeli rodzice lub jedno 
z rodziców uzyskało lub ubiega się w innej gminie o zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, przyznawaną 
na podstawie uchwały rady gminy wydanej w oparciu o art.22a ustawy z dnia 28 listopada 2003r.                                    
o świadczeniach rodzinnych, dziecko zostało umieszczone w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo - 
wychowawczej od urodzenia do dnia rozpatrzenia wniosku. Wniosek o wypłatę zapomogi składa się w Dziale 
Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej   w Rybniku, w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin 
dzieci.  W przypadku niezależnego złożenia wniosku przez obydwoje rodziców, zapomoga przyznawana jest 
temu   z rodziców, pod którego opieką dziecko faktycznie przebywa. W przypadku zaistnienia wątpliwości 
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej przeprowadzi postępowanie wyjaśniające. 
 


