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Instrukcja 
 
 
Środki z 
Federalnej Fundacji „Mutter und Kind – Schutz des ungeborenen Lebens“ 
(„Matka i dziecko – ochrona nienarodzonego życia“) 
 

 mogą być wnioskowane tylko w jednej poradni; 

 

 nie podlegają opodatkowaniu; 
 

 nie mogą być zaliczane na poczet świadczeń z niem. Kodeksu socjalnego; 
 

 nie podlegają zajęciu*. 

* Uwaga:  
Prosimy poinformować poradnię, jeśli jest Pani właścicielem konta 
podlegającemu ochronie przed zajęciem (P-Konto) lub Pani dochody 
podlegają zajęciu. Poradnia udzieli Ci wsparcia przy koniecznych formalnościach w 
celu ochrony środków z Fundacji.  

 
 
Nie istnieje roszczenie prawne o przyznanie środków z Fundacji „Matka i dziecko – ochrona 
nienarodzonego życia“.  
 
Należy dostarczyć niezwłocznie następujące brakujące jeszcze dokumenty: 
 

  paszport / dowód osobisty / lub podobny dokument 

  karta ciąży / zaświadczenie o ciąży 

  poświadczenie sytuacji majątkowej 

  poświadczenie kosztów utrzymania 

  inne:       ______________________________________________  

 
W przypadku braku dostarczenia dokumentów do dnia        , wniosek nie 
będzie mógł zostać uwzględniony. 
 
Należy niezwłocznie przedłożyć kopię aktu urodzenia. 
 
 
 
 
 

Poradnia (pieczęć) 
 

 

Nazwisko doradcy 
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Wyciągi z 
 
Wniosku o przyznanie środków z Federalnej Fundacji  
„Mutter und Kind – Schutz des ungeborenen Lebens“  
(„Matko i dziecko – ochrona nienarodzonego życia“) 
 
- w Pani języku ojczystym 
 
 
 
 
10. Oświadczenia wnioskodawczyni 
 
 

10.1 Oświadczenie o ochronie danych osobowych 
 Wyrażam zgodę na przekazywanie moich danych osobowych właściwym 

podmiotom związanym z Fundacją, o ile jest to konieczne do przyznania pomocy 

oraz uniknięcia wielokrotnej wypłaty świadczenia. Dane, także w przypadku ich 

przekazania, będą wykorzystywane tylko w ramach obowiązujących każdorazowo 
przepisów o ochronie danych osobowych i są niszczone po upływie pięciu lat od 

ostatniej wypłaty środków. 

 
 

10.2 Zapewniam, że moje dane zawarte we wniosku (punkt 1 -9) są prawidłowe i kompletne oraz 

że nie wnioskowałam lub nie otrzymałam na podany cel świadczeń ze środków Fundacji w 
innej poradni; nie będę też wnioskować o takie świadczenia. Jest mi wiadomym, że w innym 

przypadku podlegałabym odpowiedzialności karnej i byłabym zobowiązana do zwrotu 
świadczeń.  

 
Będę informować niezwłocznie o zmianach przedstawionych danych, a w szczególności 

odnośnie sytuacji majątkowej lub przebiegu ciąży. 

 
 

10.3 Jest mi wiadomym, że nie istnieje roszczenie prawne o przyznanie środków z Fundacji „Matka i 
dziecko“ i mogą one być wykorzystywane tylko na cel określony przez Fundację. Zobowiązuję 

się wykorzystać przyznane środki zgodnie z celem tylko na cel wnioskowany przeze mnie – jak 

odzież ciążowa, wyprawka, przedmioty do wyposażenia dla dziecka itp. – i udokumentować je 
na wezwanie. W innym przypadku Fundacja jest uprawniona do żądania zwrotu środków.  

 
 

10.4 Otrzymałam instrukcję. 

Zobowiązuję się przedłożyć niezwłocznie akt urodzenia dziecka / dzieci.  
 

 

 
Moim podpisem potwierdzam zgodność z prawdą danych oraz przyjęcie do 
wiadomości informacji określonych w pkt. 10.1 do 10.4. 

 

 


