
PROSTMYO WTPEhNTENTE NTNTEJSZEGO FORMULARZA DRUKOWANYMT LTTEMMT ORAZ DOLACZENTE
D0KUMENT6V porwrERDzAJAcycH pRAWDzrw- oic poDANycH oKolrczNoScr.

I

dla potrzeb ustalenia ustawodawstwa wla6ciwego do wyplaty Swiadczeli
rodzi n nych / 6wiadczenia wychowawczego

(w przypadku przemieszczania siq osoby uprawnionej do Swiadczef i/lub czlonk6w jej rodziny w granicach paistw UE, EOG lub Szwajcarii)

Dane osoby skladajqcej o6wiadczenie:
Imiq i nazwisko, stan cywilny:.....................

Adres zamieszkania:

Numer PESEL:

INFORMACJE DOTYCZACE CZT.ONKA RODZINY (ROpZICA) PRZEBYWAJACEGO POZA
GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ:

1. Dane osoby przebywajecej na terytorium pafstwa czlonkowskiego UE, EOG lub Szwajcarii:

d) Zagraniczny numer identyfikacyjny/ubezpieczenia/podatkowy np: personnummer, f6dselsnummer, Steuer

3. Data rozpoczecia pobytu/zamieszkania na terytorium pafstwa UE, EOG lub Szwajcarii:
(Prosimy vvymienid okresy pobytu/zami,eszkania - jeieli dotyczy)

(dziei, miesi4c, rok)

4. Data rozpoczecia legalnej pracy zawodowej na terytorium paristwa UE, EOG lub Szwajcarii:
(Prosimy wymienii okresy wykonywania pracy zawodowej -je2eli dotycry)

(dziei, miesQc, rok)

5" Status zawodowy= (prosimy zaznaczyi wlaiciwe oraz dol4czy6, o ile to mo2liwe, kopiq
umowy o pracqr/kopiq dokumentu dot, zarejestrowania dzialalnoici na wlasny rachunek)

tr pracownik najemny zatrudniony przez pracodawcq paistwa czlonkowskiego, w kt6rym wykonywana jest praca,

o d6bba prowadzqca dzialalno6i na wlasny rachunek,

D pracownik oddelegowany przez polskiego pracodawcq do pracy na tefiorium innego pahstwa czlonkowskiego,

t pracownik sezonowy (wskazai okresy

o osoba pobierajqca Swiadczenie z gtulu bezrobocia wyplacane przez inne paristwo czlonkowskie UE,

tr osoba pobieraj4ca emeryturq lub rentq uzyskanq w kt6rym6 z paistw czlonkowskich,
6. Czy praca zawodowa na terytorium pafistwa UE, EOG lub Szwajcarii wykonywana jest

nadal:
o tak
tr nie
Je2eli nie, prosimy o wskazanie daty zakoriczenia dzialalno6ci:..................... (dziei, miesi4c, rok)

7. Czy zostal zlo2ony wniosek o zagraniczne Swiadczenia rodzinne/Swiadczenia
wychowawcze?

tr tak
tr nie

Je2eli nie, prosimy o wskazanie powod6w takiej decyzji:

Je2eli tak, to prosimy o podanie:

a) danych dziecka

b) rodzaju Swiadczei

c) kwoty przyznanych Swiadczei

d) okresu pzyznania Swiadczef

e) nazwy i adresu instytucji, w kt6rej zostal zlo2ony wniosek, numeru sprawy w insgtucji zagranicznej



1.

2.

Da ne rodzica przebywajecego na terytori u m Rzeczpospol itej Po lskiej :

c) PESEL / nr i seria dowodu osobistego:....

Status zawodowy w Polsce w okresie, w kt6rym czlonek rodziny przebywa
zagranic4: (zaznaczyd wlaiciwe)

(okres zatrudnienia, nazwa i adres pracodawcy)
tr osoba prowadzqca dzialalno6i na wlasny rachunek:

(okres prowadzenia dzialalnoicr) nazwa iadres firmy)
tr osoba przebywaj4ca na urlopie macierzyiskim, rodzicielskim bqdZ wychowawczym:..........

tr osoba bezrobotna zarejestrowana w urzqdzie ffi 
iornt *to*'1

(okres posiadan ia pra wa do zasilku/stypendium)

(okres bez prawa do zasiku/stypendium)
tr osoba bezrobotna nie zarejestrowana w Uzqdzie Pracy:..,..........

(okres)

tr osoba ubezpieczona w systemie obowiqzkowego ubezpieczenia rolnik6w KRUS:.............

(o kres p o d lega n ia u b ezpieczen iu)
D osoba pobierajqca emeryturq lub rentg zZakladu ubezpieczei Spolecznych:.

t inne fakie?):. 
*::

3, Informacja o miejscu pobytu/zamieszkania na terytorium pafstwa UE, EOG lub
Szwajcarii

(o k res, k nj po b ytu/za m i eszka n ia)

(okres, kraj pobytu/zamieszkania)

rN FORMACJ E DOTYCZACE DZTECKA/ DZTECI:

1. Dane dziecka/dzieci:

2. rnformacja o miejscu pobytu dzieckaldzieci w okresie, w kt6rym czlonek rodziny przebywa
zagranicq:

(okres, kraj pobytu/zamieszkania)

(okreg kraj pobytu/za n ieszka nia)

Klauzula odpowiedzia Ino6ci karnej
OSwiadczam, 2e jestem Swiadoma/y odpowiedzialno6ci karnej za falszywe zeznania zawarte w art. 233 g 1 Kodeku Karnego - ,,kto
skladaj4c zaznania maj4ce slu2yC za dow6d w postqpowaniu s4dowym lub innym postqpowaniu prowadzonym na podstawie ustawy,
zeznaje nieprawdq lub zataja prawdq, podlega karze pozbawienia wolnoici do lat 3".

(niejscowoi( data) (czytelny podpis)


