
 Gorzyce, dnia ……………………………………… 

imię, nazwisko ………………………………………………………………………… 

 

adres ………………………………………………………………………………………. 

 

seria i nr dowodu osobistego ………………………………………………… 

 
 

 

Oświadczenie  

do wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka 

 
 

 

1. Oświadczam, że dokumenty, których nie dołączyłem/am do wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi 

z tytułu urodzenia dziecka zostały dołączone do poprzedniego wniosku o ustalenie prawa do innego świadczenia 

rodzinnego / świadczenia z funduszu alimentacyjnego. W tym zakresie sytuacja nie uległa zmianie*. 

 

2. Pouczony(a) o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny**           

za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy oświadczam, że: 

 
a) na dziecko/ci, na które ubiegam się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka – 

w innej instytucji nie składałam/łem wniosku o ustalenie prawa do świadczenia jak również 

takie świadczenie nie zostało pobrane przeze mnie ani przez drugiego rodzica dziecka 

 

b) w roku 2016 r. posiadaliśmy:  

    TAK**   NIE** 

      gospodarstwo rolne 

      dotacje unijne 

      stypendia dla uczniów lub studentów  

      diety 

      podróże służbowe poza granicami kraju 

      dochody niepodlegające opodatkowaniu o których mowa w art. 3 pkt. 1 lit. c ustawy 

o świadczeniach  rodzinnych. Oświadczam, że zapoznałam/łem się z treścią w/w przepisu. 

       praca za granicą  - dochody osiągane poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej przez członków 

mojej rodziny (wykazanych we wniosku część 1 pkt. 3); 
 

w okresie od ………………………………………………… do …………………………………………. 

pracował/pracuje w ………………………………………………………………………………………… 

 

3. Oświadczam, że w okresie od 01.01.2016 r. do chwili obecnej członkowie mojej rodziny, w skład której 

wchodzą osoby wykazane w części I wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi, osiągali dochody 

z następujących tytułów/źródeł***, w podanych niżej okresach (od-do):  

 

 

I. posiadałam (-em) lub posiadam dochody (opodatkowane, niepodlegające opodatkowaniu): 

 
 

 

 

okres od – do 

 

Liczba 

miesięcy 

 

Tytuł / źródło oraz 

nazwa firmy / instytucji 

przedkładam dokumenty 

na potwierdzenie daty oraz 

rodzaju dochodu 

utraconego, a także kwoty 

dochodu utraconego 

    

    

    

    
 

 

………………………………….…………………….. 

                                                                                                                             Podpis osoby składającej oświadczenie 

 



 

II. Mój mąż / moja żona ………....………..………………………... posiadał/a (lub posiada nadal) dochody 

(opodatkowane, niepodlegające opodatkowaniu): 

 

 

okres od – do 

 

Liczba 

miesięcy 

 

Tytuł / źródło oraz 

nazwa firmy / instytucji 

przedkładam dokumenty 

na potwierdzenie daty oraz 

rodzaju dochodu 

utraconego, a także kwoty 

dochodu utraconego 

    

    

    

    

 

Oświadczam, że poza wymienionymi przeze mnie niżej dochodami moja rodzina nie uzyskała innych 

dochodów.  

 

* niewłaściwe wykreślić  
 

** Art. 233 Kodeksu Karnego 

§  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 od 6 miesięcy do lat 8.  

§  1a.  Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę z obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą 
jemu samemu lub jego najbliższym, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

§  2.  Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził zeznającego 
o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie. 

 

*** Oświadczam, że zapoznałem się z treścią art. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych, który stanowi m.in., 

że dochodem rodziny uwzględnianym przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych są zarówno dochody:  

 podlegające opodatkowaniu  

 nie podlegające opodatkowaniu (wymienione w ustawowej definicji) 

uzyskane na terenie RP lub poza jej granicami.  

 

 

 

Podpis osoby składającej oświadczenie: ………………………………….……………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 
Proszę o przekazanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka  
na  podany poniżej numer rachunku bankowego: 

                                

 

.......................................................................... 
(nazwa banku) 

 

…………………………………………………….. 

                                                                                                                             Podpis  

 


