Zał ączni k 2
do „Procedury dotyczącej zasad i trybu postępowania w sprawach przyznania tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych
oraz schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi finansowanych z budżetu m.st. Warszawy oraz ustalenia odpłatności za pobyt
w tych schroniskach”

OŚWIADCZENIE
złożone na wniosek Strony – art. 75 § 2 w zw. z 83 § 3 Ustawy z dn. 14.06.1960 r. –Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2096)

Ja niżej podpisany(a)

imię i nazwisko

seria i nr dowodu osobistego

_____________________ nr PESEL ______________________________

adres aktualnego pobytu: _____________________________________________________________
Świadomy(a) obowiązków wynikających z art. 103 ust. 1 Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.
U. z 2018 r., poz. 1508 z późn. zm.) oraz pouczony(a) o odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 § 1 i § 2
Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny (Dz.U.z 2018 r., poz. 1600) - za zeznanie nieprawdy lub zatajenie
prawdy oświadczam, że zostałem(am) poinformowany o konieczności podania danych osobowych moich
członków rodziny tj. małżonka, zstępnych (dzieci, wnuki, prawnuki) lub wstępnych (rodzice, dziadkowie,
pradziadkowie) i rodzeństwa oraz o skutkach odmowy podania wszystkich znanych mi danych dotyczących tych
osób

1. Oświadczam, że członkami rodziny zobowiązanymi do pomocy na moją rzecz są:
Lp.

Nazwisko i Imię

Stopień

Data

Imiona

Adres zamieszkania lub

pokrewieństwa

urodzenia

rodziców

ostatni adres zameldowania

Telefon

Miejscowość: ____________________________ Data: _________________________________

_____________________________________
podpis osoby przyjmującej oświadczenie

___________________________________

________________

podpis osoby składającej oświadczeni

USTAWA O POMOCY SPOŁECZNEJ

Art. 103. §1. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej i kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie może, w drodze umowy,
ustalić z małżonkiem, zstępnymi lub wstępnymi wysokość świadczonej przez nich pomocy na rzecz osoby ubiegającej się o
przyznanie świadczenia w tym przypadku stosuje się art. 96 ust. 1 pkt 3.
Art. 110 §5 Kierownik ośrodka pomocy społecznej może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne. W
postępowaniu przed sądem stosuje się odpowiednio przepisy o udziale prokuratora w postępowaniu cywilnym.

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Art. 75. § 1. Jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem.
W szczególności dowodem mogą być dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny.
§ 2. 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.
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.
§ 1a Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę z obawy przed odpowiedzialnością karną
grożącą jemu samemu lub jego najbliższym, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 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.

