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Radlin, dnia ………………………...

imię i nazwisko

….........................................................
miejsce zamieszkania

….........................................................
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY
do świadczenia wychowawczego
(w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko – niezależnie od dochodu)
Na podstawie art. 75 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego –
świadomy/a odpowiedzialności karnej, zgodnie z art. 233 §1-3 i § 6 Kodeksu karnego za podanie w niniejszym
postępowaniu nieprawdy, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych poniżej:
1. Potwierdzam, iż zapoznałem(am) się z treścią oświadczeń podpisanych przeze mnie we wniosku/ach
o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.
2. Zapoznałem(am) się z treścią pouczeń zawartych we wniosku/ach o ustalenie prawa do świadczenia
wychowawczego.
3. Przebywam / nie przebywam poza granicami kraju.*
4. Członkowie rodziny przebywają / nie przebywają poza granicami kraju.*
5. Drugi z rodziców dziecka przebywa / nie przebywa / pracuje / nie pracuje za granicą.*
W przypadku przebywania poza granicami kraju i / lub wykonywania pracy za granicą – należy wskazać
adres pobytu w danym kraju .………………………………………………oraz nazwę i adres pracodawcy
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………....
6. Oświadczam, iż jestem zameldowany/a na pobyt stały pod adresem ………………………………………,
w ………………………, natomiast zamieszkuje pod adresem …………………………………………….
w ………………………… i tutaj znajduje się moje centrum życiowe.
7. W przypadku wystąpienia zmian w mojej sytuacji rodzinnej, w tym m.in. zmiany miejsca
zamieszkania, wyjazdu członka rodziny poza granice kraju, umieszczenia dziecka w pieczy
zastępczej lub w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, a także innych zmian mających
wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego, zobowiązuje się niezwłocznie poinformować
organ wypłacający świadczenie wychowawcze.
Oświadczam jednocześnie, że jest mi znana treść:
1. art. 233 §1-3 i §6 Kodeksu karnego: „art. 233 §1 Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w
postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje
nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§2 Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich
uprawnień, uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania lub odebrał od niego
przyrzeczenie.
§3 Nie podlega karze, kto, nie wiedząc o prawie odmowy zeznania lub odpowiedzi na pytania, składa
fałszywe zeznanie z obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą jemu samemu lub jego najbliższym.
§6 Przepisy §1-3 oraz 5 stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli
przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej”.
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podpis osoby przyjmującej oświadczenie

podpis osoby składającej świadczenie

*niepotrzebne skreślić

