
Załącznik Nr 1 do Programu 

 
 

(pieczęć organu) 

 

WNIOSEK O USTALENIE ŚWIADCZENIA MAŁOPOLSKA NIANIA 

I: Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do Świadczenia Małopolska Niania w formie decyzji 

administracyjnej wydanej na podstawie art.22 b ustawy o świadczeniach rodzinnych. 

Imię 
 

Nazwisko 

PESEL 
 

Data urodzenia 

Stan cywilny 
 

Obywatelstwo 

Miejsce zamieszkania 
 

 
Telefon 

Miejscowość 
 

Kod pocztowy 

Ulica 
 

Numer domu Numer Mieszkania 

  

II. Wnoszę o ustalenie prawa do otrzymania świadczenia pn. „Małopolska Niania” na następujące 

dziecko: 

Imię i nazwisko Numer PESEL Data urodzenia Imiona i nazwiska 
rodziców/ prawnych 

opiekunów 
   1. 

 
 
 
2.  
 
 
 

 

III. Dane  Niani 

Imię i nazwisko Numer PESEL Adres zamieszkania Okres na który jest 
zawarta umowa 
uaktywniająca 

    

 

 



 

IV. Dane wspólnie zamieszkujących członków rodziny  

L.p. Nazwisko i imię PESEL Stopień 
pokrewieństwa 

1.   
 

  

2.   
 

  

3.   
 

  

4.   
 

  

5.   
 

  

6.   
 

  

 

V. Informacje niezbędne do rozpatrzenia wniosku (właściwe zaznacz) 

Kryterium Spełnia Punkty 
niepełnosprawność dziecka nad którym 
niania ma sprawować opiekę  

 15 pkt, 

samotne wychowywanie dziecka 
(potwierdzone wyrokiem sądu w 
sprawie alimentów, aktem zgonu 
rodzica, lub aktem zupełnym urodzenia 
dziecka, lub toczącym się 
postepowaniem rozwodowym)  

 15 pkt 

posiadanie w składzie rodziny co 
najmniej 2 dzieci w wieku do lat 3  

 10 pkt 

powrót rodzica do aktywności 
zawodowej w okresie trzech miesięcy 
poprzedzających miesiąc złożenia 
wniosku 

 10 pkt 

zatrudnienie jako niani osoby 
niespokrewnionej z rodziną  

 10 pkt 

dochód rodziny nie przekraczający 
200% kryterium z ustawy o 
świadczeniach rodzinnych (tj. kwoty 
1348 zł netto) 

 10 pkt 

niepełnosprawność członka rodziny   5 pkt 
zatrudnienie obojga rodziców w oparciu 
o umowę o pracę 

 5 pkt 

zatrudnienie jako niani osoby będącej w 
szczególnej sytuacji na rynku pracy tj. 
osoby bezrobotnej powyżej 50 – go roku 
życia a poniżej 60 roku życia (kobiety) i 
65 roku życia (mężczyźni) 

 5 pkt 



 

zatrudnienie jako niani osoby 
posiadającej uprzednio status osoby 
bezrobotnej (zarejestrowanej w 
Urzędzie Pracy), będącej jednocześnie 
mieszkańcem gminy Wielka Wieś 

 5 pkt 

zawarcie umowy uaktywniającej z nianią 
nie wcześniej niż w okresie trzech 
ostatnich miesięcy 

 5 pkt 

dziecko do lat 4 nad którym jest 
sprawowana opieka które nie zostało 
przyjęte do przedszkola 

 5 pkt 

 

Oświadczam, że: 

 powyższe dane są prawdziwe 

 jestem mieszkańcem Gminy Wielka Wieś 

 zapoznałam/łem się z zasadami przyznawania Świadczenia Małopolska Niania 

 w przypadku zmian sytuacji zawodowej i rodzinnej mającej wpływ na prawo do świadczenia 

zobowiązuje się natychmiast powiadomić o tym fakcie organ wypłacający świadczenie 

 jestem świadomy/ma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 

 wyrażam zgodę na sprawowanie kontroli przez Wójta Gminy Wielka Wieś lub upoważnionych 

pracowników Wykorzystania świadczenia zgodnie z Gminnym Programem Małopolska Niania 

dla rodzin z dziećmi do lat 3 w Gminie Wielka Wieś 

 zostałem/łam poinformowany/na o konieczności zwrotu świadczeń uznanych za świadczenia 

niezależne pobrane. 

 

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

       (miejscowość, data)                       (podpis wnioskodawcy) 

          

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 2 do Programu 

 

    OŚWIADCZENIE 

Świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że: 

 

1. dziecko, nad którym niania sprawuje opiekę  legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności: 
TAK/NIE* 

 
2. jestem osobą samotnie wychowującą dziecko: TAK/NIE* 

 

3. posiadam w składzie rodziny 2 lub więcej dzieci w wieku do lat 3: TAK/NIE* 
 

4. w składzie mojej rodziny jest osoba legitymująca się orzeczeniem o stopniu 
niepełnosprawności: TAK/NIE* 

 

5. obydwoje rodzice/opiekunowie prawni dziecka nad którym ma być sprawowana opieka są 
zatrudnieni na podstawie umów o pracę: TAK/NIE* 

 

6. powrót do aktywności zawodowej rodzica nastąpił w okresie trzech miesięcy poprzedzających 
miesiąc złożenia wniosku: TAK/NIE* 

 

7. zatrudniam jako nianię osoby posiadającej uprzednio status osoby bezrobotnej 
(zarejestrowanej w Urzędzie Pracy), będącą jednocześnie mieszkańcem gminy Wielka Wieś 

 

8. zatrudniam jako nianię osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby 
bezrobotnej powyżej 50-go roku życia a poniżej 60 roku życia (kobiety) i 65 roku życia 
(mężczyźni): TAK/NIE* 

 

9. zawarcie umowy uaktywniającej z nianią nastąpiło nie wcześniej niż w okresie trzech ostatnich 
miesięcy: TAK/NIE* 

 

10. zatrudniona niania nie jest w żaden sposób spokrewniona z rodzina dziecka nad którym 
sprawuje opiekę: TAK/NIE* 

 

11. dochód mojej rodziny nie przekracza 200% kryterium ustawy o świadczeniach rodzinnych tj. 
kwoty 1348 zł netto: TAK/NIE* 

 

12. dziecko do lat 4 (nad którym ma być sprawowana opieka) które nie zostało przyjęte do 
przedszkola: TAK/NIE* 
 



 
 
Jednocześnie przedkładam dokumenty potwierdzające powyższe informacje*: 

  kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności dziecka, 
  potwierdzenie zasądzonych alimentów, wyrok rozwodowy, pełny akt urodzenia dziecka, akt 

zgonu rodzica dziecka, 
  akty urodzenia pozostałych dzieci, 
  kserokopie orzeczenia o niepełnosprawności członka rodziny, 
  informację pracodawcy o terminie podjęcia zatrudnienia, 
  kserokopie umów o pracę, 
  kserokopie umowy z nianią, 
  zaświadczenia rodziców o dochodzie (tj. zaświadczenie od pracodawcy o średnim dochodzie 

netto z trzech ostatnich miesięcy; PIT-36 za rok 2016 w przypadku osób prowadzących 
działalność gospodarczą na zasadach ogólnych, zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, 
dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym 
podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające 
informacje odpowiednio o: formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku, 
wysokości opłaconego podatku za rok 2016; informację o pobieranych świadczeniach 
rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego za miesiąc poprzedzający miesiąc 
złożenia wniosku, informację o wysokości pobieranych alimentów – wyrok sądowy lub 
zaświadczenie od komornika, zaświadczenie o stanie posiadania gruntów lub nakaz płatniczy 
(dochód z ha oblicza się wg przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych). 

  poświadczenie nie przyjęcia dziecka do przedszkola , 
 Inne…………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

*niewłaściwe skreślić 
 
 
 
Oświadczam, że powyższe informacje są prawdziwe 
 
 
………………………………      …………………………………. 
    (miejscowość, data)                                                               (podpis) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 3 do Programu 

………………………………… 

(Nazwisko i imię) 

………………………………… 

(PESEL) 

………………………………… 

(adres zamieszkania) 

 

OŚWIADCZENIE OSOBY ZATRUDNIONEJ JAKO NIANIA 

Oświadczam: 

1. Sprawuję opiekę mad dzieckiem……………………………………………………………………. 

urodzonym ………………………………………………………………………………………….. 

2. Umowa uaktywniająca została zawarta w dniu……………………………………………………... 

na okres od …………………….. do………………………… 

3. Umowa uaktywniająca została zgłoszona do ZUS. 

4. Posiadam aktualne badania sanitarno- epidemiologiczne zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 

2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. 

5. Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych. 

6. Nie pobieram świadczeń emerytalno- rentownych. 

  

 

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

(miejscowość, data)                                                               (podpis) 

       

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 4 do Programu 

 

KARTA OCENY WNIOSKU 

 

KRYTERIUM SPEŁNIA 
 

NIE SPEŁNIA PUNKTY 

wniosek spełnia wymogi formalne 
ujęte w programie 

  20 pkt 

niepełnosprawność dziecka nad 
którym niania ma sprawować 
opiekę  

  15 pkt 

samotne wychowywanie dziecka 
(potwierdzone wyrokiem sądu w 
sprawie alimentów, aktem zgonu 
rodzica, lub aktem zupełnym 
urodzenia dziecka, lub toczącym 
się postepowaniem rozwodowym)  

  15 pkt 

posiadanie w składzie rodziny co 
najmniej 2 dzieci w wieku do lat 3  

  10 pkt 

powrót rodzica do aktywności 
zawodowej w okresie trzech 
miesięcy poprzedzających miesiąc 
złożenia wniosku 

  10 pkt 

zatrudnienie jako niani osoby 
niespokrewnionej z rodziną  

  10 pkt 

dochód rodziny nie przekraczający 
200% kryterium z ustawy o 
świadczeniach rodzinnych (tj. 
kwoty 1348 zł netto) 

  10 pkt 

niepełnosprawność członka 
rodziny 

  5 pkt 

zatrudnienie obojga rodziców w 
oparciu o umowę o pracę 

  5 pkt 

zatrudnienie jako niani osoby 
będącej w szczególnej sytuacji na 
rynku pracy tj. osoby bezrobotnej 
powyżej 50-go roku życia a 
poniżej 60 roku życia (kobiety) i 
65 roku życia (mężczyźni) 

  5 pkt 

zatrudnienie jako niani osoby 
posiadającej uprzednio status 
osoby bezrobotnej 
(zarejestrowanej w Urzędzie 
Pracy), będącej jednocześnie 
mieszkańcem gminy Wielka Wieś 

  5 pkt 



 

zawarcie umowy uaktywniającej z 
nianią nie wcześniej niż w okresie 
trzech ostatnich miesięcy 

  5 pkt 

dziecko do lat 4, nad którym jest 
sprawowana opieka które nie 
zostało przyjęte do przedszkola 

  5 pkt 

 

Łączna suma punktów:…………………. 

 

 

Podpisy członków komisji: 

 

1……………………….     3………………………….. 

2………………………..     4…………………………… 

 

 

 


