REA-1.3

OŚWIADCZENIE
Imię i nazwisko……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
PESEL

Ja niżej podpisany/a, świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczam, iż
wszystkie podane przeze mnie w trakcie rejestracji dane są zgodne ze stanem faktycznym oraz zostałem
pouczony/a o warunkach zachowania statusu bezrobotnego/poszukującego pracy, oraz świadomy/a
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, wynikającej z 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”, oświadczam, że:
1) Posiadam adres: * (wpisać tylko posiadany adres)
a) zameldowania na pobyt stały…………….…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b) zameldowania na pobyt czasowy…………………………………………………………………………………………...................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
c)

bez zameldowania – adres zamieszkania / adres do korespondencji…....................................................

..............................................................................................................................................................................
2) Oświadczam, że dane zawarte w dowodzie osobistym o numerze………………………………………………………………
ważnym do …………………………………………………… są aktualne /nie aktualne w punkcie dotyczącym*

……………………………………………………………………………. i nie uległy zmianie/ uległy zmianie*.
3) Jestem / nie jestem* właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym* nieruchomości rolnej

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145)
powierzchni użytków rolnych ………….* ha przeliczeniowych,
4) Podlegam / nie podlegam* ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu z tytułu stałej pracy jako

współmałżonek lub domownik** w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych ………..*ha
przeliczeniowych.
Zostałem pouczony/a o informowaniu powiatowego urzędu pracy o wszelkich zmianach przekazywanych
przeze mnie w powyższym oświadczeniu w terminie 7 dni od dnia ich wystąpienia.
Gostynin dnia,…………………………….

………..………………………………..
/podpis osoby rejestrowanej/

*wpisać właściwe/ niepotrzebne skreślić
** domownik - za domownika rozumie się osobę bliską rolnikowi, która:
a) ukończyła 16 lat;
b) pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa
rolnego albo w jego sąsiedztwie;
c) stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy, w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 20.12.1990 r.- o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2020 r., poz. 174)

