Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach
ul. Zamkowa 12; 34-116 Spytkowice
Tel. 033 8791-715
__________________________________________________________________________________________

…………………………………………….

Spytkowice, dnia…………………………………..

…………………………………………….
…………………………………………….
( imię i nazwisko, adres oświadczającego)

OŚWIADCZENIE W CELU USTALENIA PRAWA DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania i zapoznany/a z treścią art. 233
K.K. który brzmi: „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” oświadczam co następuje:

- Zapoznałem/am się z warunkami przyznania świadczeń rodzinnych i opiekuńczych: zasiłek
rodzinny, zasiłek pielegnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne
- Sytuacja dochodowa mojej rodziny od dnia złożenia ostatniego wniosku o ustaleniu prawa do
zasiłku

rodzinnego

do

dnia

dzisiejszego

nie

uległa

zmianie/uległa

zmianie*

…………………………………………….................................................................................
…………………………………………………………………………………………………..
- Żaden z członków mojej rodziny wykazywany we wniosku o zasiłek rodzinny nie przebywa
poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej
- Zostałem/am pouczony/a o obowiązku poinformowania Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Spytkowicach o zmianie w liczbie członków rodziny oraz o wszelkich innych zmianach
mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych.

…………………………………..

……………………………….

(podpis pracownika przyjmującego oświadczenia)

(czytelny podpis oświadczającego)

- ZAPOZNAĆ SIĘ

-

KODEKS KARNY
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.

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych
art. 30 ust. 1
Osoba, która pobrała nienależne świadczenia rodzinne jest obowiązana do ich zwrotu.

art. 30 ust. 2
1(…)
2) świadczenia rodzinne przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych zeznań lub dokumentów
albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą te
świadczenia;

Art. 30 ust. 8
Kwoty świadczeń rodzinnych, o których mowa w ust. 2, podlegają zwrotowi łącznie z ustawowymi
odsetkami na rachunek bankowy wskazany przez organ właściwy. Odsetki są naliczane od pierwszego
dnia miesiąca następującego po dniu wypłaty świadczeń rodzinnych do dnia spłaty.

