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Oświadczenie 

 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 §1 KK1 za złożenie fałszywego oświadczenia 

i oświadczam, że: 

1. Nie rozwiązywałem/am i nie rozwiążę stosunku pracy z pracownikiem w drodze wypowiedzenia dokonanego 

przez podmiot, niepubliczne przedszkole lub niepubliczną szkołę albo na mocy porozumienia stron z przyczyn 

niedotyczących pracowników w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz od 

dnia złożenia wniosku do dnia otrzymania refundacji. 

2.     Nie obniżałem/am wymiaru czasu pracy pracownika w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień 
złożenia wniosku oraz nie obniżę wymiaru czasu pracy pracownika w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia 
otrzymania refundacji.* 

lub 
          W przypadku, gdy w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku, obniżony został 
wymiar czasu pracy pracownika lub pracodawca zamierza obniżyć ten wymiar, w okresie od dnia złożenia wniosku 
do dnia otrzymania refundacji na podstawie art. 15g ust. 8 lub art. 15gb ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 1842, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą 
COVID-19” lub na podstawie aneksu do umowy zawartej ze starostą w związku z art. 15zzf ustawy COVID-19, 
oświadczam że obniżyłem/ zamierzam obniżyć** wymiar czasu pracy pracownika na podstawie art. 15g ust. 8 lub 
art. 15gb ust. 1 pkt. 1 ustawy COVID-19 lub na podstawie aneksu do umowy zawartej ze starostą w związku z art. 
15zzf ustawy COVID-19. * 

 

.......................................................................... 
                                            (data i czytelny podpis), 

 

* zaznaczyć właściwe znakiem „X” 

** niepotrzebne skreślić 

 

 
1 Art. 233 § 1 Kodeksu karnego: 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. 


