
.......................................                                                                                   Opole……………… 
imię i nazwisko 

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

…………………………... 
adres zamieszkania 

OŚWIADCZENIE 

 

Ja niżej podpisana/y, uprzedzona/y o odpowiedzialności karnej¹ za składanie fałszywych oświadczeń 

oświadczam, że członek mojej rodziny: 

 

……………………………………………………………………………………………. 
                                                (imię, nazwisko, stopień pokrewieństwa) 

 
W roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, tj. …………….. lub po tym roku 

 – do NADAL utracił/nie utracił* dochód  
*niepotrzebne skreślić 
 

Utrata dochodu oznacza utratę dochodu spowodowaną**: 

a) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,  

b) utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,  

c) utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,  

d) utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,  

a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,  

e) wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 14a  

ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 

f) utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie 

zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

g) utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą 

świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby 

zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych;  

h) utratą świadczenia rodzicielskiego,  

i) utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, 

j) utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym;  

 
**odpowiednie zaznaczyć 
 

W roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, tj. …………….. lub po tym roku  

– do NADAL uzyskał/nie uzyskał* dochód  
*niepotrzebne skreślić 
 
Uzyskanie dochodu oznacza uzyskanie dochodu spowodowane**:  

a) zakończeniem urlopu wychowawczego,  

b) uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,  

c) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,  

d) uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia 

kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,  

e) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia  

w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,  

f) uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie 

zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,  

g) uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,  

h) uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,  

i) uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo                      

o szkolnictwie wyższym. 

 

**odpowiednie zaznaczyć 
 

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

                                                                                                                                    (data, podpis osoby ubiegającej się) 
__________________________________  

1 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 od 6 miesięcy do lat 8. 

§ 2. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził  

zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie. 

§ 6. Przepisy § 1 - 3 oraz 5 stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis  

ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej. 

 


