
…………………………………………………….   OŚWIADCZENIA NIEZBEDNE  DLA 

                  ( imię, nazwisko, pesel)
     PRAWIDŁOWEGO NADANIA 

…………………………………………………….   UPRAWNIEŃ ZASIŁKOWYCH 

……………………………………………………. 
                        ( numer telefonu) 

I.  Informacje ogólne: 
W Referacie Świadczeń Rodzinnych Urzędu Gminy Dobra wniosek składam: 

 
Pierwszy raz/po raz kolejny* 

 
Jestem osobą samotnie wychowującą dziecko i nie prowadzę gospodarstwa domowego z ojcem (matką) moich dzieci: 
TAK/NIE* 
1. Mam zasadzone świadczenie alimentacyjne na dziecko ( dzieci ) – kwota alimentów zł : 

..……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Nie mam zasadzonych żadnych świadczeń alimentacyjnych* 
3. Złożyłem(am) pozew do sadu o : alimenty, rozwód, separację* 

……………………………………………….. 
               (data i podpis osoby składającej oświadczenie) 

II.  Oświadczenie dotyczącej zmiany sytuacji dochodowej. 
Uprzedzony(a) o odpowiedzialności  karnej z art. 233 § 1 ustawy  z dnia 6 czerwca  1997 r.  Kodeks karny ( Dz. U.  1997 r.  
Nr 88, poz. 553 z późn. zm. ) za składanie fałszywych zeznań oświadczam, że sytuacja  dochodowa w mojej rodzinie : nie 
uległa zmianie / uległa zmianie*, w stosunku do załączonego zaświadczenia z Urzędu Skarbowego ponieważ: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U.  z 2006 Nr 139, poz. 992  z późn. zm. ), w przypadku wystąpienia zmian w liczbie 

członków rodziny, uzyskania dochodu lub innych zmian  mających wpływ na prawo  do świadczeń rodzinnych (np. wyjazd za granicę, podjecie zatrudnienia za granica  , zmiana 

miejsca zamieszkania itp.)osoba , o której mowa w art. 23 ust. 1, jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia rodzinne. 

……………………………………………….. 
               (data i podpis osoby składającej oświadczenie) 

III.  Oświadczenia dotyczące dochodów uzyskanych za granicą. 
Uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca  1997 r.  Kodeks karny ( Dz. U.  1997 r.  
Nr 88, poz. 553 z późn. zm. ) za składanie fałszywych zeznań oświadczam, że: 

1. żaden z rodziców nie pracuje za granicą* 
2. jeden z rodziców pracuje zagranicą* 
3. w razie podjęcia zatrudnienie poza granicami kraju zobowiązuję się powiadomić o zaistniałym fakcie organ 

wypłacający świadczenia rodzinne. 
Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U.  z 2006 Nr 139, poz. 992  z późn. zm. ), w przypadku wystąpienia zmian w liczbie 

członków rodziny, uzyskania dochodu lub innych zmian  mających wpływ na prawo  do świadczeń rodzinnych (np. wyjazd za granicę, podjecie zatrudnienia za granica  , zmiana 

miejsca zamieszkania itp.) osoba , o której mowa w art. 23 ust. 1, jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia rodzinne. 

 

……………………………………………….. 
               (data i podpis osoby składającej oświadczenie) 

IV.  Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wnioskodawcy i członków rodziny. 
1. Czy w roku 2009, 2010 była prowadzona  lub jest prowadzona działalność gospodarcza? 

-  NIE * 
-  TAK *  rozliczanie:  
  �  ryczałt ewidencjonowany 
  �  karta podatkowa  
                �  zasady ogólne 

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U.  z 2006 Nr 139, poz. 992  z późn. zm. ), w przypadku wystąpienia zmian w liczbie 

członków rodziny, uzyskania dochodu lub innych zmian  mających wpływ na prawo  do świadczeń rodzinnych osoba , o której mowa w art. 23 ust. 1, jest obowiązana do 

niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia rodzinne. 

……………………………………………….. 
               (data i podpis osoby składającej oświadczenie) 

*niepotrzebne skreślić 



V.   Oświadczenia dotyczące pobieranie dodatku pielęgnacyjnego przy świadczeniu emerytalno –rentowym w 
organie emerytalno-rentowym. 
Uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca  1997 r.  Kodeks karny ( Dz. U.  1997 r.  
Nr 88, poz. 553 z późn. zm. ) za składanie fałszywych zeznań oświadczam, że: 

1. Pobieram / nie pobieram * dodatku pielęgnacyjnego w organie emerytalno-rentowym np. ZUS, KRUS 
2. Zostałem(am) pouczony o tym, ze zasiłek pielęgnacyjny wypłacany przez Urząd Gminy w dobrej nie przysługuje 

osobie w razie pobierania dodatku pielęgnacyjnego wraz ze świadczeniem emerytalno-rentowym.  
 

……………………………………………….. 
               (data i podpis osoby składającej oświadczenie) 

VI.  Forma płatności świadczeń rodzinnych w nowym okresie zasiłkowym. 
 

1. Konto  � 
2. Poczta � 

 
……………………………………………….. 
               (data i podpis osoby składającej oświadczenie) 

VII.  Terminy wypłat:  
 
Zostałem/łam pouczony /a o terminie wypłaty: 
   - Wypłata dla osób, które złożyły wniosek z pełną dokumentacją do 30 września 2011 nastąpi do 30 listopada 2011 r. 
   - Wypłata dla osób, które złożyły wniosek z pełną dokumentacją od 1 października 2011 do 30 listopada 2011 r.  
nastąpi do 31 grudnia 2011 r.. 
 

……………………………………………….. 
               (data i podpis osoby składającej oświadczenie) 

 
 
VIII.  Braki formalne w dniu składania wniosku 
W związku ze złożonym w dniu  ……………………..  wnioskiem o ustalenie  prawa do : 
- zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego* 
- zasiłku pielęgnacyjnego* 
- świadczenia pielęgnacyjnego* 
 
 
Po wstępnej weryfikacji wniosku stwierdzam uchybienie formalne i wzywam Panią/Pana   …………………………….…... , 
w terminie 14 dni do uzupełnienie wniosku o niżej wymienione dokumenty:…………………………………………………
…………………………..………………………………………………………………………………………………………
……………………….……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Zgodnie z art. 24a  ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 ( dz. U. 2006.136.992 z poźn. zm. ) nie uzupełnienie braków w wyżej wymienionym terminie 

skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. 

Art. 233. § 1.  Kodeksu karnego (Dz.U.1997.88.553 z późn zm. ) 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. 

 

 

 

……………………………………………….. 
               (podpis i pieczątka imienna osoby  przyjmującej) 

 

……………………………………………….. 
               (data i podpis osoby składającej oświadczenie) 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 


