Pan/Pani……………………………………..
zam. …………………………………………
Pesel…………………………………………

Oświadczenie
Ja, niżej podpisany(a)…………………………………………………….…, pouczony(a) o prawie
(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

odmowy zeznań lub odpowiedzi na pytania (art.75 § 2 oraz art. 83 § 2 kodeksu postępowania
administracyjnego)1 oraz uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub
zatajenie prawdy (art. 233 kodeksu karnego)2 oświadczam, że zgodnie z zawartą w dniu
………………………….. umową z firmą …………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
w miesiącu ………………………….. 20.…r. byłem(łam) zatrudniony(a):
 przez cały miesiąc*


przepracowałem(łam) okres od dnia ………….. do dnia …………..* (podać w przypadku
pozostawania w zatrudnieniu w okresie krótszym niż miesiąc, za który przysługuje dodatek aktywizacyjny)

 w w/w okresie nie przebywałem na urlopie bezpłatnym*, przebywałem na urlopie bezpłatnym
od dnia …… do dnia ………*
*niepotrzebne skreślić

Niniejsze oświadczenie składam w celu uzyskania wypłaty dodatku aktywizacyjnego za wskazany
wyżej przepracowany miesiąc.
……………………………. …………………………………
( data i podpis składającego oświadczenie)

1. Zgodnie z art. 75 § 2 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.
2018.1265 t.j., z późn.zm.) „Jeżeli przepis prawa nie wymaga urzędowego potwierdzenia określonych
faktów lub stanu prawnego w drodze zaświadczenia właściwego organu administracji, organ
administracji publicznej odbiera od strony, na jej wniosek, oświadczenie złożone pod rygorem
odpowiedzialności za fałszywe zeznania. Przepis art. 83 § 3 stosuje się odpowiednio.” Zgodnie z art.
83 § 3 k.p.a. „przed odebraniem zeznania organ administracji publicznej uprzedza świadka o prawie
odmowy zeznań i odpowiedzi na pytania oraz o odpowiedzialności za fałszywe zeznania” .
2. Zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 06.06.1997r. Kodeks karny (Dz.U. 2018.1600 t.j.., z późn.zm.) „ 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”.

Pouczenie:
Warunkiem wypłaty/przelania na konto dodatku aktywizacyjnego za dany miesiąc (nie później niż w ciągu 14 dnia od
dnia upływu okresu, za który świadczenie jest wypłacane) jest dostarczenie /przesłanie do Urzędu Pracy we
Wschowie oryginału niniejszego oświadczenia w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu , za który
dodatek aktywizacyjny przysługuje).
Nie przesłanie oświadczenia w powyższym terminie skutkować będzie przesunięciem terminu płatności dodatku
aktywizacyjnego.

