OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODZIE SWOIM ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTM W ROKU
KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY/ŚWIADCZENIOWY, ORAZ PO TYM ROKU
1. Wypełniaj WIELKIMI LITERAMI.

DANE WNIOSKODAWCY:
Imię:…………………………………………………………………………
Numer
PESEL

Nazwisko: ……………….……………………………………………………
Seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość *)
*) Wypełnij tylko w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL.

DANE CZŁONKA RODZINY, KTÓREGO DOTYCZY OŚWIADCZENIE (nie wypełniaj jeśli oświadczenie dotyczy Twojego dochodu)

Imię:……………………………………………………………………….… Nazwisko: ……………………………………….……………………………
Numer
Seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość *)
PESEL

.......................................................................................................................
*) Wypełnij tylko w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL.

Oświadczam, że Ja albo wyżej wymieniony członek rodziny, w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
/świadczeniowy, na który ustalane jest prawo do świadczeń oraz po tym roku, uzyskał/em dochód z tytułu:
Dochód
uzyskiwany
w roku
bazowym

2019

Zatrudnienie:
- umowa o pracę,
- (urlop wychow.),
- umowa zlecenie,
- umowa o dzieło.

Pozarolnicza
działalność
gospodarcza

Zasiłek chorobowy,
świadczenie rehabilitacyjne,
zasiłek macierzyński (po
utracie zatrudnienia),
zasiłek macierzyński -KRUS.

Zasiłek/świadczenie
przedemeryt., rodzicielskie
świadczenie uzupełniające,
nauczycielskie świadczenie
kompensacyjne, emerytura,
renta, renta rodzinna/socjalna.

Zasiłek lub
stypendium dla
bezrobot., dod.
solidarnościowy
świadczenie
rodzicielskie

Zatrudnienie:
- umowa o pracę,
- (urlop wychow.),
- umowa zlecenie,
- umowa o dzieło.

Pozarolnicza
działalność
gospodarcza

Zasiłek chorobowy,
świadczenie rehabilitacyjne,
zasiłek macierzyński (po
utracie zatrudnienia),
zasiłek macierzyński -KRUS.

Zasiłek/świadczenie
przedemeryt., rodzicielskie
świadczenie uzupełniające,
nauczycielskie świadczenie
kompensacyjne, emerytura,
renta, renta rodzinna/socjalna.

Zasiłek lub
stypendium dla
bezrobot., dod.
solidarnościowy
świadczenie
rodzicielskie

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień

Dochód
uzyskiwany
w roku

2020
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień

W przypadku uzyskiwania dochodu wymienionego w tabelach, należy objąć klamrą „}” dane miesiące w odpowiednich kolumnach,
wyszczególniając rodzaj uzyskiwanego dochodu (w przypadku zatrudnienia – wpisać również nazwę pracodawcy).

Dochód
uzyskiwany
w roku

2021

Zatrudnienie:
- umowa o pracę,
- (urlop wychow.),
- umowa zlecenie,
- umowa o dzieło.

Pozarolnicza
działalność
gospodarcza

Zasiłek chorobowy,
świadczenie rehabilitacyjne,
zasiłek macierzyński (po
utracie zatrudnienia),
zasiłek macierzyński -KRUS.

Zasiłek/świadczenie
przedemeryt., rodzicielskie
świadczenie uzupełniające,
nauczycielskie świadczenie
kompensacyjne, emerytura,
renta, renta rodzinna/socjalna.

Zasiłek lub
stypendium dla
bezrobot., dod.
solidarnościowy
świadczenie
rodzicielskie

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień

W przypadku uzyskiwania dochodu wymienionego w tabelach, należy objąć klamrą „}” dane miesiące w odpowiednich kolumnach,
wyszczególniając rodzaj uzyskiwanego dochodu (w przypadku zatrudnienia – wpisać również nazwę pracodawcy).

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

………………………………………………………………

Miejscowość, data

Podpis wnioskodawcy składającego oświadczenie

