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OŚWIADCZENIE 

 
 

Ja, niżej podpisany(a) jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia (art. 23 ust. 5c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – tj. Dz. U. 

z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm., art. 75 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego – tj. Dz. U. z 2017 r., 

poz. 1257 z późn. zm.) i składam oświadczenie o następującej treści: 

 
…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

....................................................................... 
czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 

         (imię i nazwisko) 

.................................................... 
seria i numer dowodu osobistego 
 
......................................................... 
numer PESEL 
 
....................................................... 
miejscowość, data 
 

............................................................. 
podpis osoby przyjmującej oświadczenie 

 
    

 
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) przysługuje 
Pani(u) prawo wglądu do własnych danych osobowych oraz istnieje możliwość ich poprawiania. 
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...................................................... 
                 miejscowość, data 

 
............................................................... 
imię i nazwisko 
 
................................................................ 
adres zamieszkania 
 
............................................................... 
numer telefonu 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 
 Ja, niżej podpisany(a) oświadczam, że w przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na 

prawo do świadczeń rodzinnych / wychowawczych, a w szczególności: 

 o zmianie liczby członków rodziny, 

 o przeniesieniu miejsca zamieszkania lub pobytu członków rodziny, 

 o wykonywaniu działalności zawodowej lub na własny rachunek w kraju zamieszkania członków 

rodziny 

niezwłocznie powiadomię o tym Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, jako organ  pełniący 

funkcję instytucji właściwej w zakresie świadczeń rodzinnych / wychowawczych w związku z udziałem 

Rzeczypospolitej Polskiej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku 

przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz 

w przypadku pobierania świadczeń rodzinnych / wychowawczych - organ wypłacający świadczenia.  

 

 Zostałem(am) poinformowany(a) o państwie pierwszeństwa do realizacji świadczeń rodzinnych / 

wychowawczych.  

 

 

 

 

....................................................................... 
                                                                                                    czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) przysługuje 
Pani(u) prawo wglądu do własnych danych osobowych oraz istnieje możliwość ich poprawiania. 

 


