
…………………………………………………….…                                      Kłodzko, dnia ............................ 

                          ( imię i nazwisko) 

 

57- 300 Kłodzko, ...................................................... 

 

                                                           OŚWIADCZENIE  

Jestem świadomy/ma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenie i oświadczam, że 

spełniałam/em w okresie od   ….. …………………………… do ……………………………………….. 

warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o 

świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31.12.2012r., tj. : 

1. Sprawowałam/em osobistą opiekę nad niepełnosprawnym …………………………………………………. 

2. Byłam /em w podanym wyżej okresie osobą spokrewnioną w …  stopniu z osobą wymagająca opieki tj. z : 

…………………….. 

 3. W podanym wyżej okresie nie było osób  spokrewnionych w I stopniu z osobą wymagającą opieki, 

albo osoby te nie były w stanie sprawować osobistej opieki ze względu na :  

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

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

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

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

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

 wypełniają tylko osoby, które nie są spokrewnione w I stopniu  

4. W podanym wyżej okresie nie miałam/em  ustalonego  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, świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku 

opiekuńczego  

5. W podanym wyżej okresie nie byłem/am zatrudniona/y i nie wykonywałem/am innej pracy zarobkowej 

(zgodnie z art. 3 pkt 22 ustawy  zatrudnienie lub inna praca zarobkowa to wykonywanie pracy na podstawie 

stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą oraz wykonywanie pracy lub świadczenie 

usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w 

rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, a także 

prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej); 

 

OSOBA NAD KTÓRĄ SPRAWOWAŁEM/AM OPIEKĘ W PODANYM WYŻEJ OKRESIE : 

A) nie pozostawała w związku małżeńskim ( chyba że współmałżonek legitymował się orzeczeniem o 

znacznym stopniu niepełnosprawności)  

B) nie była umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem, na 

której ciąży obowiązek alimentacyjny, albo z związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, 

w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, i nie 

korzystała w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem  zakładów opieki 

zdrowotnej  



W podanym wyżej okresie:  

1) osoba w rodzinie nie miała ustalonego  prawa do wcześniejszej emerytury na to dziecko; 

2) osoba w rodzinie nie miała ustalonego prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10 

ustawy, albo prawa do świadczenia pielęgnacyjnego na tę lub inną osobę w rodzinie lub poza rodziną; 

3) na osobę wymagającą opieki innej osobie nie ustalono prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego i 

świadczenia pielęgnacyjnego  

4) na osobę wymagającą opieki członek rodziny nie był uprawniony 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. 

 

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

                                                                                                   data i podpis osoby składającej oświadczenie  
 

 

 

 

 

 

 


