OŚWIADCZENIE
Dzień złożenia wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności/o stopniu
niepełnosprawności:
DATA (należy podać dzień/miesiąc/rok):

1.
2.

Adres miejskiego/powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności

3.

Wniosek dotyczy dziecka / osoby niepełnosprawnej:

IMIĘ:
NAZWISKO:
PESEL:

4.

Otrzymałam/otrzymałem orzeczenie o niepełnosprawności/o
stopniu niepełnosprawności.

TAK

NIE

TAK

NIE

Należy dołączyć kopię otrzymanego orzeczenia

5.

Otrzymałam/otrzymałem decyzję odmowną.
Należy dołączyć kopię decyzji odmownej

Nadal spełniam ustawowe warunki do otrzymania świadczeń
uzależnionych od niepełnosprawności w okresie
TAK
przedłużonej ważności orzeczenia
Wnoszę o kontynuowanie przyznanego mi wcześniej prawa do (zaznacz
odpowiedni rodzaj świadczenia):
zasiłku pielęgnacyjnego (w wysokości 215,84 zł miesięcznie)

6.

NIE

7.

świadczenia pielęgnacyjnego (w wysokości 1830,00 zł miesięcznie)
specjalnego zasiłku opiekuńczego (w wysokości 620 zł miesięcznie)
zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami uzależnionymi od orzeczenia
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.
Orzeczenie zachowuje ważność przez 60 dni od momentu odwołania stanu zagrożenia
epidemicznego lub stanu epidemii lub do dnia wydania nowego orzeczenia. Po tym okresie
wnioskodawca ma obowiązek złożenia wniosku o przyznanie świadczenia, które jest
uzależnione od orzeczenia o niepełnosprawności.
W przypadku uzyskania nowego orzeczenia o niepełnosprawności należy niezwłocznie
poinformować o tym organ oraz dostarczyć jego kopię.

Oświadczenia:
Jestem świadoma/świadomy, iż w przypadku oświadczenia nieprawdy świadczenia, przyznane
w związku z wejściem w życie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, mogą zostać uznane za świadczenia nienależnie
pobrane, które zobowiązuję się zwrócić wraz z ustawowymi odsetkami.
art. 233 § 1 Kodeksu Karnego stanowi że:
„ Kto składając zeznania 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”.
Ja niżej podpisana/podpisany, jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za
złożenie fałszywego oświadczenia.

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

Równocześnie potwierdzam, że nie zamierzam wnosić dodatkowych wyjaśnień przed
dniem wydania decyzji zmieniającej.

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

