Jak dostać jednorazową zapomogę
z tytułu urodzenia się dziecka
w Poznańskim Centrum Świadczeń

Tekst łatwy do czytania i zrozumienia
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Co to jest jednorazowa zapomoga
z tytułu urodzenia się dziecka

To 1000 złotych, jakie możesz dostać,
gdy urodzisz dziecko.
Zapomoga zwana jest becikowym.

Pieniądze dostaniesz
z Poznańskiego Centrum Świadczeń.
Pieniądze dostaniesz tylko raz.

Kiedy dostaniesz zapomogę

Gdy jesteś rodzicem dziecka.
Gdy jesteś opiekunem prawnym dziecka.
To znaczy, gdy sąd każe ci opiekować się dzieckiem.
Gdy jesteś opiekunem faktycznym dziecka.
To znaczy, gdy opiekujesz się dzieckiem,
choć nie jesteś jego rodzicem.

Ważne
Na złożenie wniosku o zapomogę
masz rok od narodzenia dziecka.
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Zapomogę dostaniesz tylko wtedy,
gdy dochód twojej rodziny jest mniejszy
niż 1922 złote na osobę.
Sprawdź, jaki twoja rodzina ma dochód.
Urząd oceni, czy należy ci się zapomoga,
i wyda decyzję.

Co musisz zrobić, by dostać zapomogę
z tytułu urodzenia dziecka

Musisz złożyć wniosek o ustalenie prawa
do zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

Musisz złożyć oświadczenie,
czy pieniądze chcesz dostać na swoje konto,
czy odbierać je w Banku PKO.

Musisz złożyć zaświadczenie lekarskie,
że matka dziecka była pod opieką lekarza
ginekologa od 10 tygodnia ciąży lub wcześniej.

Jeżeli nie masz takiego zaświadczenia,
musisz udać się do lekarza ginekologa lub położnej
i poprosić ich o zaświadczenie.
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Jeżeli jesteś cudzoziemcem,
będziesz potrzebował kartę pobytu,
pozwolenie na pracę i inne dokumenty.
Jeśli jesteś opiekunem prawnym jakiejś osoby,
będziesz potrzebował orzeczenie sądu,
które to potwierdza.
Jeśli samotnie wychowujesz dziecko,
będziesz potrzebował:
• akt zgonu drugiego rodzica lub
• orzeczenie sądu o rozwodzie lub
• akt urodzenia dziecka, jeżeli ojciec dziecka jest nieznany.

Możesz potrzebować pomocy.
Zadzwoń do Poznańskiego Centrum Świadczeń
Telefon 61 646 33 44.

Szukaj informacji w Internecie
na stronie: pcs.poznan.pl
Wejdź w zakładkę:
„Świadczenia rodzinne”

Wniosek o ustalenie prawa do
jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
otrzymasz w Dziale Obsługi Klienta
w Poznańskim Centrum Świadczeń.
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Poznańskie Centrum Świadczeń jest
przy ulicy Wszystkich Świętych 1
i przy ulicy Małachowskiego 10.

Wejdź w zakładkę:
„Świadczenia rodzinne ”.
Znajdź i kliknij w:
„jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się
dziecka”.
Następnie kliknij: „dokumenty do pobrania”.

Jeżeli czytasz tekst w Internecie,
naduś klawisz Ctrl i kliknij
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku p [73.5kb]
Na stronie tej znajdziesz również oświadczenie
o sposobie wypłaty świadczeń.
Naduś klawisz Ctrl i kliknij
Oświadczenie o sposobie wypłaty świadczeń [13.83kb]
Wypełnienie wniosku i oświadczenia
nie jest trudne.
Będziesz potrzebował numer PESEL
oraz adres zamieszkania.

Jeżeli chcesz, by zasiłek wypłacany był na konto
w banku, przygotuj numer swojego konta.
Staraj się dokładnie wypełnić dokumenty.
Nie zapomnij ich podpisać.
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Jeżeli wypełnienie wniosku jest zbyt trudne,
poproś zaufaną osobę o pomoc.
Możesz również poprosić o pomoc urzędnika
w Poznańskim Centrum Świadczeń.

Wypełniony wniosek i oświadczenie złóż
w Poznańskim Centrum Świadczeń,
w Dziale Obsługi Klienta.
Możesz telefonicznie umówić wizytę.
Zadzwoń, telefon numer 61 646 33 44.

Możesz umówić wizytę na stronie internetowej
Poznańskiego Centrum Świadczeń.
Znajdź zakładkę: „umów się, nie czekaj”.
Jeżeli czytasz tekst w Internecie,
naduś klawisz Ctrl i kliknij na stronę:
https://pcs.poznan.pl/kalendarze-umawiania-wizyt
Warto umawiać wizytę przez telefon lub Internet.
Zostaniesz szybciej obsłużony w urzędzie.
Co zrobić w urzędzie
W urzędzie musisz podejść do recepcji
i poprosić o bilet kolejkowy.
Jeżeli umówiłeś się na wizytę wcześniej,
podaj urzędnikowi numer PESEL.
Urzędnik wyda ci bilet.
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Na bilecie napisany jest twój numer.
Czekaj na swoją kolej.
Obserwuj, jaki numer wyświetla się na monitorze.
Gdy wyświetli się twój numer,
podejdź do wskazanego stanowiska.
Powiedz urzędnikowi,
w jakiej sprawie przyszedłeś.

Jeżeli nie umówiłeś się na wizytę wcześniej,
może zabraknąć biletów.
To znaczy, że jest dużo osób w kolejce.
Wtedy nie zostaniesz przyjęty.
Przyjdź do urzędu następnego dnia
lub umów wizytę na inny dzień.

Co zrobi urząd
Urząd oceni twój wniosek
i podejmie decyzję.

Wypłata zasiłku
Zasiłek otrzymasz w miesiącu,
w którym złożyłeś dokumenty
lub w następnym miesiącu.

Informacje dodatkowe
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Aby otrzymać pieniądze z Poznańskiego Centrum Świadczeń,
musisz mieszkać w Poznaniu.

Urząd wyda decyzję bezpłatnie.

Jeżeli urząd nie da ci pieniędzy,
możesz napisać pismo do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Poznaniu.
Pismo to nazywa się odwołanie.
Na odwołanie masz 14 dni.
Nie zwlekaj, napisz odwołanie od razu.
Odwołanie składasz
w Poznańskim Centrum Świadczeń.
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