
Dobrodzień, dnia ..........................................

........................................
                               (imię i nazwisko)

........................................
                       (miejscowość zamieszkania)

........................................
                     (ulica, nr domu, nr mieszkania)

........................................
                     (kod pocztowy, miejscowość)

OŚWIADCZENIE

Pouczona/-ny o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań oświadczam, iż: 

1. na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona\nie jest uprawniona* za granicą do świadczenia

na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia

społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;

2. mam ustalone prawo\nie mam ustalonego prawa* do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci

małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-

rentowego,  renty socjalnej,  zasiłku  stałego,  nauczycielskiego  świadczenia  kompensacyjnego,  zasiłku

przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego*;

3. mam ustalone prawo\nie mam ustalonego prawa* do specjalnego zasiłku opiekuńczego,  świadczenia

pielęgnacyjnego, zasiłku dla opiekuna;

4. inna  osoba  ma  ustalone  prawo\nie  ma  ustalonego  prawa*  do  wcześniejszej  emerytury  na  osobę

wymagającą opieki;

5. członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo\nie ma ustalonego prawa* do dodatku do

zasiłku  rodzinnego  z  tytułu  opieki  nad  dzieckiem  w  okresie  korzystania  z  urlopu

wychowawczego\specjalnego zasiłku opiekuńczego\świadczenia pielęgnacyjnego\zasiłku dla opiekuna*;

6. na  osobę  wymagającą  opieki  jest  ustalone  prawo\nie  ma  ustalonego  prawa*  do  zasiłku  rodzinnego

z tytułu  opieki  nad  dzieckiem w okresie  korzystania  z  urlopu  wychowawczego\specjalnego  zasiłku

opiekuńczego\świadczenia pielęgnacyjnego\zasiłku dla opiekuna*.

* niepotrzebne skreślić

              .....................................................................................     

                                                 (czytelny podpis)

POUCZENIE:
I. Zgodnie z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks Karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137) - „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”.



II.      Zgodnie z art. 16a ust. 8 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych  (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm. -

zwanej dalej Ustawą), specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:
1) osoba sprawująca opiekę:
a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do
renty  rodzinnej  i  innego  świadczenia  emerytalno-rentowego,  renty  socjalnej,  zasiłku  stałego,  nauczycielskiego  świadczenia
kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
b) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym
mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
c) legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
2)  osoba  wymagająca  opieki  została  umieszczona  w rodzinie  zastępczej,  z  wyjątkiem rodziny zastępczej  spokrewnionej,  w
rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej
całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność
leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;
3) na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;
4) członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10,
specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4
kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
5) na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, prawo do
specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w
ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
6) na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z
opieką,  chyba  że  przepisy  o  koordynacji  systemów  zabezpieczenia  społecznego  lub  dwustronne  umowy  o  zabezpieczeniu
społecznym stanowią inaczej.

Zgodnie z art. 17 ust. 5 Ustawy, świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:
1) osoba sprawująca opiekę:
a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do
renty  rodzinnej  i  innego  świadczenia  emerytalno-rentowego,  renty  socjalnej,  zasiłku  stałego,  nauczycielskiego  świadczenia
kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
b) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym
mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
2) osoba wymagająca opieki:
a)  pozostaje  w  związku  małżeńskim,  chyba  że  współmałżonek  legitymuje  się  orzeczeniem  o  znacznym  stopniu
niepełnosprawności,
b) została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w
związku z  koniecznością  kształcenia,  rewalidacji  lub rehabilitacji,  w placówce  zapewniającej  całodobową opiekę,  w tym w
specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z
całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;
3) na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;
4) członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10,
specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4
kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
5) na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, prawo do
specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w
ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
6) na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z

opieką,  chyba  że  przepisy  o  koordynacji  systemów  zabezpieczenia  społecznego  lub  dwustronne  umowy  o  zabezpieczeniu

społecznym stanowią inaczej.

ZAPOZNAŁEM / ZAPOZNAŁAM * SIĘ Z TREŚCIĄ POUCZENIA.

            ......................................................................     

        (czytelny podpis)


