
Oświadczenie do świadczenia rodzicielskiego 

 

OŚWIADCZENIE 

składane pod odpowiedzialnością karną art. 233 Kk 
 

Pouczony/a o odpowiedzialności karnej za fałszywie złożone oświadczenie udzielam następujących 

odpowiedzi i oświadczam, że są one zgodne z rzeczywistością: 

 

1. Jestem ..................................................... (podać stan cywilny) 

2. Czy jest Pan/Pani zarejestrowany/a w Powiatowym Urzędzie Pracy? .....................( TAK lub NIE) 

3. Czy matka dziecka urodziła dziecko którego dotyczy wniosek w okresie pobierania zasiłku dla 

bezrobotnych lub w ciągu miesiąca po jego zakończeniu lub w okresie przedłużenia pobierania zasiłku dla 

bezrobotnych na podstawie art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy? ....................................................... (TAK lub NIE) 

4. Czy podlega Pan/Pani ubezpieczeniu w KRUS? ....................................... (TAK lub NIE) 

5. Czy opłaca Pan/Pani z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej dobrowolne składki chorobowe?  

    ................................... (TAK lub NIE) 

6. Czy jest Pan/Pani zatrudniona/y? ................................... (TAK lub NIE) 

7. Czy pobiera Pan/Pani zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu Pracy 

jako urlop macierzyński, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu 

rodzicielskiego? .......................................  (TAK lub NIE) 

8. Czy drugi z rodziców otrzymuje zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami 

Kodeksu Pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu wychowawczego lub 

okres urlopu rodzicielskiego? ................................................... (TAK lub NIE) 

9. Czy ma Pan/Pani ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, 

dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 

wychowawczego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i 

wypłacie zasiłków dla opiekunów? ................................................. (TAK lub NIE) 

 

10. Oświadczam, że ojciec/matka dziecka nazywa się ........................................................................................ 

zamieszkuje w ...................................................................................................................................................... 

nr pesel ........................................... oraz nie pobiera żadnych świadczeń w innej gminie niż gmina Mykanów 

 

                                                                                                        ............................................................. 
         data i podpis wnioskodawcy       
 

POUCZENIE 

 

1) Złożenie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego skutkuje wszczęciem postępowania w 

rozumieniu art. 61 k.p.a. 

2) Postępowanie wszczyna się z dniem doręczenia wniosku organowi administracji publicznej. 

3) Uczestnik postępowania zgodnie z treścią art. 10 k.p.a. ma prawo w każdym czasie trwania postępowania 

zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym, wypowiedzieć się co do jego treści oraz zgłosić stosowne 

żądania. 

4) Organ administracyjny informuje, iż poświadczenie przez wnioskodawcę nieprawdy albo zatajenie 

prawdy celem osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego 

skutkować będzie poniesieniem odpowiedzialności karnej art. 233 kodeksu karnego. 

 

Oświadczam, iż zapoznalam/zapoznalem się z treścią pouczenia 

i przyjęłam/przyjąłem je do wiadomości 
 

                 .............................................................. 
         data i podpis wnioskodawcy  
 

 



                       Mykanów, dn. ................................. 

 

Oświadczenie 

składane pod odpowiedzialnością karną art. 233 Kk. 

 
Pouczony/a o odpowiedzialności karnej za fałszywie złożone oświadczenie udzielam następującej odpowiedzi i 

oświadczam, że są one zgodne z rzeczywistością: 

 

1. Czy ktoś z członków rodziny lub rodzic dziecka w 2016 r. lub po 2016 r. aż do chwili obecnej przebywał bądź 

przebywa za granicą i wykonuje tam legalną pracę? 

 Jeśli tak to wskazać: 

 - adres pobytu lub zameldowania w danym kraju ....................................................................................................... 

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

 - adres i nazwa firmy, w której Pan/Pani podjął/ęła zatrudnienie ............................................................................... 

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

 - zaświadczenie pracodawcy o okresie zatrudnienia wraz z informacją, gdzie odprowadzane są składki na 

ubezpieczenie społeczne ............................................................................................................................................... 

 

W przypadku uzyskania dochodu w związku z podjęciem legalnej pracy za granicą - dokument potwierdzający 

miesięczną wysokość uzyskanego dochodu z tytułu zatrudnienia z miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

dochód został osiągnięty٭ 

 

2. Czy wnioskodawca, członek rodziny lub rodzic dziecka prowadzi działalność gospodarczą w innym państwie Unii 

Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub innym państwie? 

 Jeżeli tak to podać datę od kiedy, wskazać gdzie (dostarczyć dokument potwierdzający te 

fakty)٭............................................................................................................................................................................ 

W przypadku uzyskania dochodu w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej za granicą - dokument 

potwierdzający miesięczną wysokość uzyskanego dochodu z tytułu tej działalności gospodarczej (dochód z miesiąca 

kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty)٭. 

 

3. Czy wnioskodawca, członek rodziny lub rodzic dziecka ubiega się o świadczenia rodzinne za granicą? 

 Jeśli tak, to podać kto i od kiedy .................................................................................................................................... 

 Określić rodzaj przyznanych świadczeń ........................................................................................................................ 

 W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, wskazać kraj, w którym odprowadzane są składki na 

ubezpieczenie społeczne ............................................................................................................................................... 

 

4. Czy wnioskodawca, członek rodziny lub rodzic dziecka był lub jest zarejestrowany jako osoba uprawniona do 

zasiłku dla bezrobotnych poza granicami kraju? 

 Jeśli tak, należy podać kto, kiedy i w jakiej wysokości pobierał to świadczenie (wysokość zasiłku dla 

bezrobotnych z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został 

osiągnięty)٭ ................................................................................................................................................................... 

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

5. Zostałem poinformowany/a, iż o każdej zmianie dotyczącej wyjazdu za granicę, bądź podjęcia legalnego 

zatrudnienia za granicą lub w innej sytuacji mającej wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych przez mnie lub członka 

mojej rodziny niezwłocznie poinformuję GOPS w Mykanowie. 

 

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

                               (data i podpis osoby składającej oświadczenie) 

 .Wszystkie dokumenty winny być w jęz. polskim٭

 

 ......................................................................... Oświadczam, że jestem zameldowany/a na pobyt stały pod adresem ٭.6

w ........................................................, natomiast zamieszkuję pod adresem .................................................................... 

w ........................................................ 

 .Oświadczam, że nie pobieram żadnych świadczeń w gminie właściwej ze względu na adres mojego zameldowania ٭.7

 Oświadczam, iż na terenie gminy Mykanów znajduje się moje centrum życiowe i przebywam tutaj z zamiarem ٭.8

stałego pobytu. 

 

               ..........................................................................
         data i podpis wnioskodawcy 

 

  .Oświadczenia wypełnić w przypadku zameldowania na terenie innej gminy ٭



 


