
(imi^lnazuvlsKo) (data) 

(ul. nrdomu I mieszkania) 

(nutner telefonu kontaMawago osoby 
aldadaiqcei oiwiadczenia) 

Poniisze oiwiadczenle sktadana jest przez Pani^Pana w c«iu ustalenia ustawodawstwa partstwa 
wtaiclwego do wyptafy iwladezeA rodzinnych 

(w przypadku przemieszczania s\q cztonkdw rodziny w granicaich pal̂ stw Unii Europejskiej. 
Europejskiego Obszanu Gpsppdarczego lub Szwajcarii) 

O6WIADCZENIE'^ 

Oiwiadczam co nast^puje: 

1. Przebywam / drugl z rodzlcdw dziecka(i) przebywa - za granlc^ w celach zarobkowych w 

(PTNKQ podaii lini« i nazwisko oaoby, nazwQ liraju / paAstwa i j i , EOG i siiit^ia, adres zamieszi^a) 

2. Osoba wytnieniona w pkt 1 pracuj^ca na terenle jednego z paAstw EU I EQG lub Szwi^carll 
zatrudhloha jest: 

a) na podstawie umowy o pracQ jako: • 

Q - pracownik najemny zatrudniony przez zagranicznego pracodawct 
(tj. pracoyimikzatrudn]onynapdd3tawieun)owyoprac9,kontraktuiubnapod -
umowy-zlecenia) 

Q - pracownik oddeiegowany przez polskiego pracodawcQ do pracy na terytorium innego 
pal^stwa UE, EOG lub do Szwajcarii 

G3-pracownik sezpnpwy" 

Q b) prowadzQ dziataino£6 gospodarczEi na wtasny racitunek 

3. Nazwa pracodawcy za granlc^ / nazwa prowadzonej flrmy: 

4. Adres pracodawcy za granlc)|/ sledzlba prowadzonej dzialainoicl: 

*> Wlaiciwy punkt zaznaczy£ kizyiyklem. 
*•) NIepotrzebna skrailli. 
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5. Czy osoba pracujqca na terenie EU i E 0 6 lub w Szwajcarii podlega za granic^ ubezpleczenlu 
spoteczneihu (smerytalno-rentowemu) z tytulu wykonywanej pracy zawodowej (lub prowadzenia 
dzlafainoici gospodarczej)? 

Q a) tak od dnia :. _ 

• b)nie 

6. Czy dzia(alno<6 gospodarcza prowadzona Jest nadal? 

• a)tak 

• b)nie 

Jeieii nie, prosimy o.wskazanie daty zakortczeniaprpwadzenia dzlataino£ci -

7. Czy zostat ztoiony wrilosisk o iwladczenia rodzlnne na terytorium part^twa czfonkowsklego? 

Q a) tak data ztoienia wniosku 

• b)nie 

8. Jeieli wniosek zostat ztoiony, to czy wydana zostata deeyzja w sprawls iwladezeA rodzinnych? 

• a)tak 

• b)nie 

POUCZENIE 

Jednpczs^nle zostaiem.'Pouczpny(a), ie w celu rozpabzenta. wqiiip^ o ^wladczenla rodzinna na zasadach 
koordynacji system6w zabezplecznia spotecznego jestetn zobow]{|zariy(a) do dostarczenta doijajtkpwaj dokumentacjl 
niezbQdnej do zastosowania przepisdw Rozporzqdzenia Rady EWG Nr 1408/71 z dnia 14.06.1971 r. w sprawie 
stosowania systemdw zabezpleczenia spotecznego do pracownik6w najemnycti, os6b prowadz^cych dziaialno§6 
na wiasny ractiunek f do czlonkbw let) rpdzin przemieszczajqf^ctt slq ws wspdinocie oraz Rozporzq.dzenla Rady 
EWG Nr 574/72 z dnia 2iMl872 rok^ nr 1408/71 w sprawie 
stosbwanra ^ystem6w'zal^2:pl^(^eriia s p b ^ ^ pra6ownikiSw hajemhych, b86b prowadzficych dzlalalno$6 
na wtasny radiunek i do cztonkdw icti rodzin pizemieszczaK<^cti si^ We wspdinocie, okreSlonych przez Urz^d 

Marszatkowski Wojewddztwa „.,.. „..^..,„..:;.,u...._.™ 

Zgodnle z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 28 ilstopada 2003 r. o iwladczeniacii rodzinnycii (Dz. U. z 2006 r. 
Nr. 139» poz. .992.Z pAin. zm.), w. przypAdkU-wysibipJjBjnia 3^^^ 
docliodu lub innycli zmlan maji|cych wplyw na prawo do iwladczisA rodzlnnycR osoba, o ktdrej mowa 
w art. 23 ust. 1 ustawy. Jest obowiq.zana do niazwfocznego powladomionia o tym organu wyplacajiicego 
iwladczenia rodzlnne. 

Dane powytsze podatem(am) zgodnle z prawdti i Jsstem iwiadomy(a) odpowledzlalnoici karnej*^ za zioienis 
fatszywego oiwiadczenia, co potwierdzam wtasnorfcznym podplsem. 

Stwierdzam wlasnorf cznoid podplsu 

podpis osoby pizyjmuj^cei oiwiadczenie podpis osoby skiadajq(»| oiwiadczenie 

*>Art. 233 §1 Ustawy rdnia 6 czarwca 1997 r. Kodaks Karny (Dz. U. z 1997 Nr 88 poz. SB3 za zmianami) .Kto skiadaj^c zeznanio 
majqpe shJ±y6 za dow5d w postQpowaniu s^dowy lub Innym postQpowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawd; 
lub zataja prawd^, podlega katze pozbawienia wolnoici do lat 3* 


