
 
Pl 

Nazwisko i imię osoby uprawnionej do pobierania zasiłku na dzieci 
Name und Vorname des/der Kindergeldberechtigten 

 

 
        
 

Numer zasiłku na dzieci Kindergeld-Nr. 

       F K                 
 

  

Zaświadczenie dotyczące składu rodziny 
dla potrzeb przyznania zasiłku rodzinnego 

Patrz pouczenie! 
Bitte Hinweise beachten! 

Familienstandsbescheinigung 
für die Gewährung von Kindergeld 

 

 

 
 
 

1 Osoba uprawniona  
 Berechtigte(r) 

 
 Nazwisko  Imię  Poprzednie imiona i nazwiska  

 
Name 

 
Vorname 

 
Frühere Namen 

 
                      

 Miejsce urodzenia  Data urodzenia  Płeć  Obywatelstwo  

 
Geburtsort  Geburtsdatum  Geschlecht  Staatsangehörigkeit  

 
                             

 Stan cywilny:  wolny  od   żonaty/zamężna       rozwiedziony/a        żyjący w separacji 
 

Familienstand: ledig seit 
 

verheiratet  geschieden dauernd getrennt lebend 
 

     wdowiec/wdowa       zarejestrowany związek partnerski 
    

verwitwet eingetragene Lebenspartnerschaft 

 Adres (Ulica/plac, numer domu, Kod pocztowy, miejscowość zamieszkania, państwo zamieszkania)  

 
Anschrift (Straße / Platz, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort, Wohnland) 

 
        

        
   

 
 
 

2 Małżonek/małżonka  
 Ehegatte 

 
 Nazwisko  Imię  Poprzednie imiona i nazwiska  

 
Name  Vorname  Frühere Namen 

 
                      

 Miejsce urodzenia  Data urodzenia  Płeć  Obywatelstwo  

 
Geburtsort  Geburtsdatum  Geschlecht  Staatsangehörigkeit 

 
                             

 Adres (Ulica/plac, numer domu, Kod pocztowy, miejscowość zamieszkania, państwo zamieszkania)  

 
Anschrift (Straße / Platz, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort, Wohnland) 

 
        

        
   

 
 
 

3 Dzieci, które należą do gospodarstwa domowego osoby uprawnionej  
 Kinder, die zum Haushalt des/der Berechtigten gehören  

 Nazwisko  Imię  
Data 
urodzenia  

Stosunek 
prawny  
dziecka  

Stan 
cywilny  

Miejscowość 
zamieszkania 

 

 
Name  Vorname  Geburts-

datum 
 Kindschafts-

verhältnis 
 Familien-

stand 
 Wohnort 

 

1.                                           

2.                                           

3.                                           

4.                                           

5.                                           
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4 Uwagi  
 Bemerkungen 

 
   

        

        

        

        
   

 
 
 

5 Biuro ewidencji ludności lub władze lub organ właściwy w sprawach stanu cywilnego 

 
Bescheinigung des Einwohnermeldeamtes oder  
einer anderen für Personenstandsangelegenheiten zuständigen Behörde oder Dienststelle 

 Zgodność danych w punktach od 1 do 4 zostaje potwierdzona na podstawie tutejszych dokumentów urzędowych. 
 

Die Richtigkeit der Angaben von Punkt 1 - 4 wird aufgrund der hier vorliegenden amtlichen Unterlagen bestätigt. 

 Nazwa instytucji:   

 Bezeichnung der Dienststelle:   

 Adres instytucji:   

 Anschrift der Dienststelle:   

   

 Pieczęć Data: .................................................  
 Stempel Datum:  

 

 

Podpis  
  Unterschrift  

    
   



POUCZENIE 
do zaświadczenia dotyczącego składu rodziny 

 
Jeśli chcą Państwo pobierać w Niemczech zasiłek rodzinny, proszę udowodnić istnienie Państwa 
dzieci. Ten dowód należy dostarczyć z reguły za pomocą „Zaświadczenia dotyczącego składu rodziny”. 
Zaświadczenie należy ponownie dostarczyć każdego roku razem z ankietą przesłaną Państwu przez 
niemiecką Kasę Rodzinną. Proszę wypełnić punkty od  1  do  4  tego formularza w całości i czytelnie 
oraz potwierdzić urzędowo w instytucji właściwej ze względu na miejsce zamieszkania dzieci zgodność 
Państwa danych. 
 
Na dzieci, które wymienili Państwa we wniosku o zasiłek rodzinny lub w ankiecie a które mieszkają 
jednak nie tylko chwilowo poza Państwa gospodarstwem domowym, proszę dostarczyć specjalne 
zaświadczenie potwierdzające ich życie i tożsamość. Formularze do tego są dostępne w niemieckiej 
Kasie Rodzinnej Federalnej Agencji Pracy w Niemczech. Te zaświadczenia mogą zostać oddane na 
dzieci, które umieszczone są w domu dziecka lub zakładzie poprawczym lub które przebywają podczas 
nauki lub przyuczania do zawodu poza Państwa gospodarstwem domowym, przez dyrekcję domu 
dziecka, zakładu poprawczego, szkoły lub miejsca pracy. Specjalne zaświadczenie potwierdzające 
życie i tożsamość osoby nie jest konieczne, jeśli na dzieci, które ukończyły 18 rok życia, należy 
dostarczyć zaświadzczenie o formie i trwaniu nauki w szkole lub na uczelnii lub przyuczania do 
zawodu. 
 
Na dzieci, które ukończyły 18 rok życia lub w ciągu następnych 12 miesięcy ukończą i które po 
ukończeniu 18 roku życia również nadal powinny zostać uwzględnione, proszę dostarczyć dodatkowo 
następujące zaświadczenia: 
 
a) Jeśli dziecko znajduje się w trakcie nauki lub przyuczania do zawodu, zaświadczenie ze szkoły lub z 

miejsca pracy o formie i trwaniu nauki, 
 
b) jeśli dziecko nie może się samo utrzymać z powodu upośledzenia fizycznego, umysłowego lub 

psychicznego, zaświadczenie lekarskie o tym. 
 
Użyjcie Państwo dla podania stosunku prawnego dziecka pojęcia dziecko ze związku małżeńskiego, 
dziecko uznane, dziecko przysposobione (adoptowane), pasierb/pasierbica, dziecko naturalne, 
wnuk/wnuczka lub dziecko przybrane. Jako przybrane dzieci należy również wpisać rodzeństwo osoby 
uprawnionej, która przyjęła je do gospodarstwa domowego. 
 
Uwzględnijcie Państwo poza tym pouczenie o zasiłku rodzinnym. 
 
 
 

HINWEISE 
zur Familienstandsbescheinigung 

 
Wenn Sie in Deutschland Kindergeld beziehen wollen, weisen Sie bitte das Vorhandensein Ihrer Kinder nach. Dieser Nachweis 
ist in der Regel durch die „Familienstandsbescheinigung“ zu erbringen. Die Bescheinigung ist jedes Jahr zusammen mit dem 

Fragebogen, der Ihnen von der Familienkasse zugesandt wird, erneut einzureichen. Bitte füllen Sie die Punkte  1  bis  4  dieses 

Vordrucks vollständig und gut leserlich aus und lassen Sie von der für den Wohnort der Kinder zuständigen Behörde die 
Richtigkeit Ihrer Angaben amtlich bestätigen. 
 
Für Kinder, die Sie in Ihrem Antrag auf Kindergeld oder im Fragebogen aufgeführt haben, die jedoch nicht nur vorübergehend 
außerhalb Ihres Haushalts wohnen, reichen Sie bitte eine besondere Lebensbescheinigung ein. Vordrucke hierfür sind bei der 
Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit in Deutschland erhältlich. Diese Bescheinigungen können für Kinder, die in einem 
Heim untergebracht sind oder die sich während der Schul- oder Berufsausbildung außerhalb Ihres Haushalts aufhalten, von der 
Heim- oder Schulleitung oder der Ausbildungsstätte abgegeben werden. Die besondere Lebensbescheinigung ist nicht 
erforderlich, wenn für Kinder, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, eine Bescheinigung über Art und Dauer des Schul- oder 
Hochschulbesuchs oder der Berufsausbildung beizubringen ist. 
 
Für Kinder, die das 18. Lebensjahr vollendet haben oder im Laufe der nächsten 12 Monate vollenden und die nach Vollendung 
des 18. Lebensjahres auch weiterhin berücksichtigt werden sollen, bringen Sie bitte zusätzlich folgende Bescheinigungen bei: 
 
a) Falls sich das Kind in Schul- oder Berufsausbildung befindet, eine Bescheinigung der Schule oder der Ausbildungsstätte über 

die Art und Dauer der Ausbildung, 
 
b) falls sich das Kind wegen körperlicher, geistiger oder seelischer Behinderung nicht selbst unterhalten kann, eine ärztliche 

Bescheinigung hierüber. 
 
Verwenden Sie für die Angabe des Kindschaftsverhältnisses die Begriffe ehelich, für ehelich erklärt, angenommen (adoptiert), 
Stiefkind, nichtehelich, Enkel oder Pflegekind. Als Pflegekinder sind auch Geschwister des Berechtigten einzutragen, die dieser in 
seinen Haushalt aufgenommen hat. 
 
Beachten Sie im Übrigen das Merkblatt über Kindergeld. 
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