
 

....................................., dnia…..…...-…..…..-..……...r. 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Ja .................................................................….(imię i nazwisko), urodzony/a w dniu ……...-……...-……….r. 

zamieszkały/a w.......................................................………………..., legitymujący/a się dowodem osobistym 

seria………nr…..…….., wystawionym przez…………………………………………………………………. 

 

pouczony/a o brzmieniu art. 233 § 1 i § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2017r., poz. 

2204 ze zm.), który mówi: 

§ 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 od 6 miesięcy do lat 8. 

§ 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.”, 

 

oświadczam, że: 

 

………………………………………………………...(imię i nazwisko), 

zam…….…………………………..……..…………………………………….………………………………

……...był/em/am**) zatrudniony/a, w następujących okresach: 

 

1) od……...-……...-……….r. do……...-……...-……….r., w……………………….(nazwa kraju), na 

podstawie umowy o pracę/umowy zlecenie/umowy o dzieło**) zawartej 

z……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………(nazwa, adres zakładu pracy); 

2) od……...-……...-……….r. do……...-……...-……….r., w……………………….(nazwa kraju), na 

podstawie umowy o pracę/umowy zlecenie/umowy o dzieło**) zawartej 

z……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………(nazwa, adres zakładu pracy); 

3) od……...-……...-……….r. do……...-……...-……….r., w……………………….(nazwa kraju), na 

podstawie umowy o pracę/umowy zlecenie/umowy o dzieło**) zawartej 

z……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………(nazwa, adres zakładu pracy); 

4) od……...-……...-……….r. do……...-……...-……….r., w……………………….(nazwa kraju), na 

podstawie umowy o pracę/umowy zlecenie/umowy o dzieło**) zawartej 

z……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………(nazwa, adres zakładu pracy); 

5) od……...-……...-……….r. do……...-……...-……….r., w……………………….(nazwa kraju), na 

podstawie umowy o pracę/umowy zlecenie/umowy o dzieło**) zawartej 

z……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………(nazwa, adres zakładu pracy); 

6) od……...-……...-……….r. do……...-……...-……….r., w……………………….(nazwa kraju), na 

podstawie umowy o pracę/umowy zlecenie/umowy o dzieło**) zawartej 

z……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………(nazwa, adres zakładu pracy); 

7) od……...-……...-……….r. do……...-……...-……….r., w……………………….(nazwa kraju), na 

podstawie umowy o pracę/umowy zlecenie/umowy o dzieło**) zawartej 



z……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………(nazwa, adres zakładu pracy); 

8) od……...-……...-……….r. do……...-……...-……….r., w……………………….(nazwa kraju), na 

podstawie umowy o pracę/umowy zlecenie/umowy o dzieło**) zawartej 

z……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………(nazwa, adres zakładu pracy); 

9) od……...-……...-……….r. do……...-……...-……….r., w……………………….(nazwa kraju), na 

podstawie umowy o pracę/umowy zlecenie/umowy o dzieło**) zawartej 

z……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………(nazwa, adres zakładu pracy); 

10) od……...-……...-……….r. do……...-……...-……….r., w……………………….(nazwa kraju), na 

podstawie umowy o pracę/umowy zlecenie/umowy o dzieło**) zawartej 

z……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………(nazwa, adres zakładu pracy); 

 

 

 

 

Zeznający dodatkowo stwierdza, że podał dane zgodne ze stanem rzeczywistym, jednocześnie 

został poinformowany o obowiązku niezwłocznego powiadomienia tut. Urzędu o wystąpieniu wszelkich 

zmian dotyczących aktywności zawodowej. 

 

 

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

oświadczenia. 

 

 

 

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

              (Podpis osoby składającej oświadczenie) 

 

 

 

**)Niepotrzebne skreślić 


