
 

Olesno, dnia ____________________

_________________________
              Imię i nazwisko

_________________________

          adres zamieszkania

_________________________________

OŚWIADCZENIE  O  POBYCIE CZŁONKA RODZINY ZA   GRANICĄ

Ja niżej podpisany(a), uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 § 1 i  § 2 ustawy z
dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 z późn. zm.) – za zeznanie nieprawdy

lub zatajenie prawdy* oraz o prawie odmowy zeznań i odpowiedzi na pytania – art. 83  ustawy z dnia 14

czerwca 1960r., kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.). 

oświadczam że
członek  rodziny  (tj.  małżonkowie,  rodzice  dzieci,  opiekun  faktyczny  dziecka  oraz  pozostające  na
utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia):

I. Przebywa / nie przebywa* za granicą**. 
Jeśli tak, to proszę podać kto (imię i nazwisko, st. pokrewieństwa)________________________________

II. W 2018 r. członek rodziny pracował / nie pracował* za granicą
Jeśli pracował proszę podać kto (imię i nazwisko, st. 

pokrewieństwa)_____________________________________________________________________
oraz wypełnić poniższą tabelę

Okres 
zatrudnienia
od........do

Państwo
zatrudnie
nia

Nazwa i dres pracodawcy Nr 
ubezpieczenia

Nazwisko i imię 
używane za 
granicą

Adres zamieszkania 
za granicą

 

III. Obecnie członek rodziny pracuje / nie pracuje* za granicą**.
Jeśli tak, proszę podać kto:_______________________________________________________
oraz wypełnić poniższą tabelę

Data 
zatrudnienia

Państwo Nazwa i adres pracodawcy Nr 
ubezpieczenia
za granicą

Nazwisko i imię 
używane za 
granicą

Adres zamieszkania 
za granicą

IV. Rodzaj wykonywanej pracy za granicą (zakreślić właściwą): stała; sezonowa; delegowana

V. W 2018 r. członek rodziny pobierał/ nie pobierał*  zasiłek dla bezrobotnych za granicą**
Jeśli tak, to proszę podać: kto, w jakim okresie, w jakim państwie___________________________

________________________________________________________________________________
* zakreślić właściwe



** przez zagranicę należy rozumieć państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz państwa wchodzące w skład Europejskiego
Obszaru Gospodarczego.

VI. W 2018 r. członek rodziny prowadził / nie prowadził* działalność gospodarczą za granicą**. 
Jeśli tak, to proszę podać kto, od kiedy, w jakim państwie oraz nazwę i adres firmy 

________________________________________________________________________________

Oświadczam, że w/wym członek rodziny odprowadza / nie odprowadza* składki na ubezpieczenie 

emerytalne w systemie prowadzących działalność na własny rachunek / w ramach obowiązkowego 

ubezpieczenia emerytalnego.

VII. Oświadczam, że członek rodziny ma przyznane / nie ma przyznanych* świadczenia za 

granicą** (dot. emerytury, renty, renty rodzinnej). 

Jeżeli członek rodziny ma przyznane świadczenie za granicą należy wypełnić:

Imię i nazwisko uprawnionego członka rodziny:_________________________________________

Rodzaj przyznanego świadczenia (emerytura, renta, renta rodzinna)__________________________

Numer ubezpieczenia za granicą______________________________________________________

Data od kiedy członek rodziny jest uprawniony do świadczenia zagranicznego:_________________

VIII. Członek rodziny w 2018 r. pobierał / nie pobierał* świadczenia na dzieci za granicą**.

IX. Obecnie członek rodziny pobiera / nie pobiera* świadczenia na dzieci za granicą**.

Jeśli członek rodziny, w 2018 r. lub obecnie, pobiera świadczenia za granicą, to proszę podać:
- rodzaj świoadczenia ______________________________________________________________

- na jakie dzieci_________________________________________________________________________________

- w jakim okresie_______________________________________________________________________________

- nazwa i adres instytucji zagranicznej, która wypłaca świadczenia na dzieci
________________________________________________________________________________

X. Członek rodziny składał / nie składał za granicą wniosku o przyznanie świadczeń na dzieci.
Jeśli składał to proszę podać:

- rodzaj świadczenia o jakie się ubiega  za granicą _______________________________________

- na jakie dzieci (imię i nazwisko dziecka)______________________________________________

- państwo i nazwa instytucji zagranicznej w której złożony został wniosek____________________

________________________________________________________________________________

Oświadczam,  że  jestem świadomy odpowiedzialności  karnej  za  złożenie  fałszywego
oświadczenia.
 

                                                                       ______________________________

                                                                                  (czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)
Art. 233 kodeksu karnego
§  1  –   Kto  składając  zeznanie  mające  służyć  za  dowód  w  postępowaniu  sądowym  lub  innym  postępowaniu

prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę,  podlega karze pozbawienia wolności do lat

3.

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

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

Art. 83 kpa   
§ 1 - Nikt nie ma prawa odmówić zeznań w charakterze świadka, z wyjątkiem małżonka strony, wstępnych, zstępnych i 

rodzeństwa strony oraz jej powinowatych pierwszego stopnia, jak również osób będących ze stroną w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. Prawo odmowy zeznań trwa także po ustaniu małżeństwa, przysposobienia, opieki 

lub kurateli.

§ 2 – świadek może odmówić odpowiedzi na pytania, gdy odpowiedź mogłaby narazić jego lub bliskich wymienionych 

w § 1 na odpowiedzialność karną, hańbę lub bezpośrednią szkodę majątkową albo spowodować naruszenie obowiązku 

zachowania prawnie chronionej tajemnicy zawodowej.


