
Załącznik nr 1 do wniosku o ustalenie  

prawa do świadczenia pieniężnego  

„bon żłobkowy” dla rodzin zamieszkujących 

na terenie gminy Brzeszcze 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA FAKTYCZNEGO/OPIEKUNA 

PRAWNEGO/OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ RODZINY ZASTĘPCZEJ 
 

Dotyczy wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego „bon żłobkowy” dla dziecka/dzieci: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………..… 

(Imię, Nazwisko, PESEL dziecka/dzieci) 

 

1. Dane rodzica/opiekuna faktycznego/opiekuna prawnego/osoby pełniącej funkcję rodziny 

zastępczej – wnioskodawcy 

 Imię 
 

Nazwisko  
 

 

Numer PESEL(1) Data urodzenia 

 
 
 

                   

Stan cywilny(2) 

 

Obywatelstwo  

 

Płeć  

            
 K           M 

Miejsce zamieszkania 
Miejscowość 

 

 

Kod pocztowy 

  ⎯    
 

Nr dokumentu potwierdzającego  

tożsamość: 

 

Ulica 

 

 

Nr domu /Nr mieszkania Telefon(3)  

 

 

 

Oświadczam, że (zaznacz właściwe): 

 sprawuję osobistą opiekę nad dzieckiem,  

 dziecko, nad którym sprawowana jest opieka w żłobku/klubie dziecięcym/u dziennego opiekuna nie jest 

umieszczone w rodzinie zastępczej zawodowej lub instytucji zapewniającej całodobową opiekę, 

 dokonałam/dokonałem rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za rok kalendarzowy 2021, 
poprzedzający rok szkolny, w którym ustala się prawo do „bonu żłobkowego” w Urzędzie Skarbowym                            

w Oświęcimiu, którego naczelnik jest miejscowo właściwy w zakresie podatku dochodowego od osób 

fizycznych dla osób mających miejsce zamieszkania na terenie gminy Brzeszcze (z tym, że warunek ten nie 

dotyczy osób, które nie podlegają obowiązkowi rozliczania się z podatku dochodowego od osób fizycznych), 

 nie jestem dłużnikiem Gminy Brzeszcze, gminnych jednostek organizacyjnych ani spółek prawa handlowego                          

z udziałem gminy, 

 nie posiadam zaległych zobowiązań alimentacyjnych, 

 pozostaję w zatrudnieniu lub wykonuję inną pracę zarobkową(4), 

 nie korzystam z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego ani wychowawczego, 

 nie pozostaję w zatrudnieniu lub nie wykonuję innej pracy zarobkowej z powodu: 

 legitymowania się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, 

 pobierania świadczenia pielęgnacyjnego w związku z koniecznością sprawowania opieki nad 

niepełnosprawnym członkiem rodziny, 

 kontynuowania nauki w systemie dziennym, która uniemożliwia sprawowania opieki nad dzieckiem, 

 odbywania staż, udziału w przygotowaniu zawodowym dla dorosłych, uczestnictwa w szkoleniach 

zawodowych, programach mających na celu aktywizację zawodową i społeczną organizowaną przez 

urzędy pracy lub inne podmioty, 

 przebywania w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie. 

 

 



2. Dane drugiego rodzica/opiekuna faktycznego/opiekuna prawnego/osoby pełniącej funkcję 

rodziny zastępczej (nie dotyczy osób samotnie wychowujących dziecko(5)): 

 Imię 
 

Nazwisko  
 

 

Numer PESEL(1) Data urodzenia 

 
 
 

                   

Stan cywilny(2) 

 

Obywatelstwo  

 

Płeć  

            
 K           M 

Miejsce zamieszkania 
Miejscowość 

 

 

Kod pocztowy 

  ⎯    
 

Nr dokumentu potwierdzającego 

tożsamość: 

 

Ulica 

 

 

Nr domu /Nr mieszkania Telefon(3) 

 

 

Oświadczam, że drugi rodzic dziecka (zaznacz właściwe): 

 dokonał rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za rok kalendarzowy 2021, poprzedzający rok 

szkolny, w którym ustala się prawo do „bonu żłobkowego” w Urzędzie Skarbowym w Oświęcimiu, którego 

naczelnik jest miejscowo właściwy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych dla osób mających 

miejsce zamieszkania na terenie gminy Brzeszcze (z tym, że warunek ten nie dotyczy osób, które nie podlegają 

obowiązkowi rozliczania się z podatku dochodowego od osób fizycznych), 

 nie jest dłużnikiem Gminy Brzeszcze, gminnych jednostek organizacyjnych ani spółek prawa handlowego                            

z udziałem gminy, 

 nie posiada zaległych zobowiązań alimentacyjnych, 

 pozostaje w zatrudnieniu lub wykonuję inną pracę zarobkową(4), 

 nie korzysta z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego ani wychowawczego, 

 nie pozostaje w zatrudnieniu lub nie wykonuje innej pracy zarobkowej z powodu: 

 legitymowania się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, 

 pobierania świadczenia pielęgnacyjnego w związku z koniecznością sprawowania opieki nad 

niepełnosprawnym członkiem rodziny, 

 kontynuowania nauki w systemie dziennym, która uniemożliwia sprawowania opieki nad dzieckiem, 

 odbywania staż, udziału w przygotowaniu zawodowym dla dorosłych, uczestnictwa w szkoleniach 

zawodowych, programach mających na celu aktywizację zawodową i społeczną organizowaną przez 

urzędy pracy lub inne podmioty, 

 przebywania w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie. 

 

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

 
 

………………………………………….……….    ………………………………………..…..…………….. 

(miejscowość, data)                                      (podpis wnioskodawcy) 

 

(1)W przypadku gdy nie nadano numeru PESEL, należy podać numer dokumentu potwierdzającego tożsamość. 
(2)Wpisz odpowiednio: zamężna, żonaty, panna, kawaler, rozwiedziona, rozwiedziony, w separacji (tylko orzeczonej prawomocnym 

wyrokiem sądu), wdowa, wdowiec. 
(3)Numer telefonu nie jest obowiązkowy, ale ułatwi kontakt w sprawie wniosku. 
(4) Zatrudnienie lub inna praca zarobkowa – zgodnie z art. 3 pkt 22 ustawy o świadczeniach rodzinnych oznacza to wykonywanie pracy 

na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą oraz wykonywanie pracy lub świadczenie usług na 

podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, 

spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, a także prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej. 
(5) Osoba samotnie wychowująca dziecko - oznacza to pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej 

prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem lub                         

z osobą niespokrewnioną, pozostającą w faktycznym związku z rodzicem dziecka, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. 


