OŚWIADCZENIE
dla potrzeb ustalenia czy w stosunku do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego dla osoby
pełnoletniej mają zastosowanie przepisy o koordynacji zabezpieczenia społecznego
(w przypadku przemieszczania się członków rodziny w granicach państw Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru
Gospodarczego lub Szwajcarii)

Imię, nazwisko i miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie
……………………………………………………………………………………………..……………………...………………
……………………………………………………………………………………………..……………………...………………
Nr dowodu ……………………….……, PESEL ……………….……....………. Nr tel.: …………….………….………..
1)

Czy Pan/Pani ................................................................................................ ur. ........................................... r.*

Imię Nazwisko osoby na którą wnioskowanejest przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego

a)

b)

c)

2)

Jest na utrzymaniu rodziców,


Tak,pozostaje na utrzymaniu rodziców,



Nie, nie pozostaje na utrzymaniu rodzicówod ......................................,

Jest w związku małżeńskim,


Tak, jest w związku małżeńskim od..................................................,



Nie,nie jest w związku małżeńskim,

Ma własne dzieci,


Tak, data urodzenia pierwszego dziecka .........................................,



Nie, nie ma własnych dzieci,

Ponadto*:
a)

b)

Czy był złożony wniosek o świadczenia rodzinne za granicą na osobę z pkt. 1:


Tak,



Nie,

Czy są pobierane świadczenia rodzinne za granicą na osobęz pkt. 1:


Tak, są pobierane od.......................................... do chwili obecnej,



Nie, ale były pobierane od ....................................... do ..........................................,



Nie, nigdy nie były pobierane.

* Prawidłowe zakreślić.

JESTEM ŚWIADOMY ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA ZŁOŻENIE FAŁSZYWEGO OŚWIADCZENIA.

…………………………………

…….…………………………………………….

(Miejscowość i data)

(czytelny podpis osoby wypełniającej oświadczenie)

Zgodnie z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku, Kodeks Karny (Dz. U. z 2017r. poz. 2204 z późn. zm.) "Kto
składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie
ustawy zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8."
Zgodnie z art. 75 § 2ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 poz.
1257 z późn. zm.) "Jeżeli przepis prawa nie wymaga urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego w drodze
zaświadczenia właściwego organu administracji, organ administracji publicznej pobiera od strony, na jej wniosek oświadczenia
złożone pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania."

