
Dotyczy wniosków na okres 2022/2023 można składać od 1.08.2022 w formie papierowej  

OŚWIADCZENIE 

 

 
 
 

Aktywność zawodowa od 01.2021 r. do nadal: 

 
Nazwisko i imię................................................ 
 
Zamieszkał(a)..................................................... 

Aktywność zawodowa od 01.2021 r. do nadal: 
 
Nazwisko i imię................................................... 
 
Zamieszkał(a).......................................................... 

Aktywność zawodowa w okresie od: 
 
1.01.2021 
.................................do................................... 
 
w..................................................................... 
 
od.............................do.................................... 
 
w...................................................................... 
 
od.............................do.................................... 
 
w...................................................................... 
 
od.............................do.................................... 
 
w...................................................................... 
 
od.............................do.................................... 
 
w...................................................................... 
 
od.............................do.................................... 
 
w...................................................................... 
 
od.............................do.................................... 
 
w...................................................................... 
 
od.............................do.................................... 
 
w...................................................................... 
 
od.............................do.................................... 
 
w...................................................................... 
 
 
Powyższe oświadczenie składam świadomy, 
iż na podstawie art. 233 § 1 KK za podanie 
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara 
pozbawienia wolności. 
 
..................................   ………………………….. 
         Data                                    Podpis 

Aktywność zawodowa w okresie od: 
 
1.01.2021 
.................................do................................... 
 
w..................................................................... 
 
od.............................do.................................... 
 
w...................................................................... 
 
od.............................do.................................... 
 
w...................................................................... 
 
od.............................do.................................... 
 
w...................................................................... 
 
od.............................do.................................... 
 
w...................................................................... 
 
od.............................do.................................... 
 
w...................................................................... 
 
od.............................do.................................... 
 
w...................................................................... 
 
od.............................do.................................... 
 
w...................................................................... 
 
od.............................do.................................... 
 
w...................................................................... 
 
 
Powyższe oświadczenie składam świadomy, 
iż na podstawie art. 233 § 1 KK za podanie nieprawdy 
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności. 
 
 
…………………….   …………………………………. 
            Data                                    Podpis 



Ubiegając się o świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy 
na okres świadczeniowy  2022/2023  należy złożyć następujące dokumenty: 
 
1. wniosek o ustalenie prawa do świadczeń wraz z załącznikami; 
 
2. w przypadku dzieci niepełnosprawnych ksero - orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;  
 
3. dokumenty potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu oraz ich wysokość za rok 2021:  
 
 - świadectwo pracy + Pit 11 za 2021 r. (w przypadku osób które utraciły zatrudnienie); 
 - umowa zlecenie + Pit 11 za 2021 r. (w przypadku osób pracujących); 
 - decyzja o utracie prawa do pobierania zasiłku lub stypendium z PUP + Pit 11 za 2021 r.; 
  
- wysokość zasiłku chorobowego z KRUS oraz decyzja o zasiłku macierzyńskim z KRUS za rok 
2021 r., nakaz płatniczy za 2021 r., wysokość zasiłku macierzyńskiego wypłacanego z ZUS po 
utracie zatrudnienia 
- wysokość stypendium socjalnego za rok 2021  
- zaświadczenie o dochodach za pierwszy pełny miesiąc następujący po miesiącu podjęcia 
zatrudnienia – (w przypadku podjęcia  zatrudnienia po 1.01.2022) 
 
5. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości zasiłku lub stypendium dla 
bezrobotnych potwierdzające okres przyznania świadczenia; 
 
6. zaświadczenie od komornika potwierdzające wysokość wyegzekwowanych w 2021 r. 
alimentów, w przypadku prowadzenia egzekucji przez komornika oraz zaświadczenie lub 
oświadczenie o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych w okresie ostatnich dwóch 
miesięcy; 
 
7. postanowienie, odpis wyroku przyznającego alimenty, rozwód , separacja;  
 
8. dokumenty potrzebne do wniosku do Urzędu Wojewódzkiego w Nowym, Sączu wszystkie 
wymienione wyżej oraz: 
 
- aktywność zawodowa członka rodziny który przebywa w Polsce: 

a) potwierdzenie ubezpieczenia w KRUS (zaświadczenie z KRUS) 
b) potwierdzenie ubezpieczenie w PUP (decyzja PUP o prawie do zasiłku dla bezrobotnych, 

stażu itp.,) 
c) umowa o pracę lub zaświadczenie od pracodawcy (w przypadku pracy w Polsce) 
d) w przypadku nieaktywności zawodowej – oświadczenie potwierdzające ten fakt. 

  
- aktywność zawodowa członka rodziny który przebywa za granicą: 

a) w przypadku oddelegowania lub prowadzenia działalności gospodarczej - aktualny druk A1 
poświadczony przez ZUS; 

b) w przypadku zatrudnienia u zagranicznego pracodawcy umowa o pracę zawierające datę 
podjęcia zatrudnienia wraz z oświadczeniem potwierdzającym ten fakt oraz jeśli jest 
nadany: numer ubezpieczenia lub numer podatkowy 

c) działalność gospodarcza poza granicami kraju – np. gewerbe anmeldung (najczęściej 
Niemcy);  

 
 


