WN音OSEK
O WYPLA丁E DODATKU OSLONOWEGO

Skr6cona instrukcja wypelniania:
1. NaieZy wypelnia6 WiEしKIMl 」ITERAMi.

2. PoIa vyboru naleZy zaznacza6団Iub回

ORGAN, DO KT6REGO JEST SKしADANY WNiOSEK O WYPLATE DODATKU OSLONOWEGO (1)

CZESCI
DANE DOTYCZACE WNIOSKODAWCY I JEGO GOSPODARS丁WA DOMOWEGO
l・ Dane osoby fizycznej skIadajacej wniosek, ZWanej dalej

Wnioskodawca

.

DANE WNIOSKODAWCY

01. lmi? (imiona)

05. Seria i numer dokumentu stwie「dzajacego to之samo§6 (2/

(2) Na/eZy vypch]i6 w pr乙Jpadku, gdy osoba nie posiada numeru PESEL.

□ jednoosobowe □

Wieloosobowe (=czba os6b, Z uWZgI?dnieniem wnioskodawcy∴ … …. )

Definicja gospoda「stwa domowego: ZgOdnie z art. 2 ust. 14 ustawy z dnia 17 g「udnia 2021 「. o dodatku ostonowym (Dz. ∪. z 2022 「. poz, 1)
W ZWiazku z art. 411 ust. 10j ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 「. ‑ P「awo och「Ony §「Odowiska (Dz. U. z 2021 「. poz. 1973, Z P6Zn. zm,), gOSPOdarstwo

domowe two「zy osoba sktadajaca wniosek o p「ZyZnanie dodatku osfonowego, SamOtnie zamieszkujaca i gospoda「ujaca (gospodarstwo domowe
jednoosobowe), aibo osoba skladajaca wniosek o p「zyznanie dodatku osIonowego o「az osoby z nia spok「ewnione iub niespok「ewnione pozostajace
W faktycznym zwiazku, WSP6Inie z nia zamieszkujace i gospoda「ujace (gospodarstwo domowe wieioosobowe〉.

Druk: BT ￣ teL 74 84 220 55, WWW肋励op

#諾第詰築結露も

W skiad gospodarstwa domowego wnioskodawcy wchodza (卸:
(切W p度)padku gdy o§wねdczenie ddyczy wfekez匂〃czby czねnk6w gospodaIStwa domowego n庵6 os6b, rJa/e2y doda6 fomu/aIZ Obe/m叫?ey dane
ko匂nych czfonk6w gospodaIStWa domowego v面oskoda way

DANE OSOBY WCHODZACEJ W SKしAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO

01, imie (imiona)

04. Seria i nume「 dokumentu stwie「dzajacego to之SamO§6 (q

(q Na/eZy vype初雁w przJ/Padku, g(ly osoba所e posiade nume仙PESEL.

DANE OSOBY WCHODZACEJ W SKRAD GOSPODARS丁WA DOMOWEGO

01」mie (imiona)

04. Se「ia i nume「 dokumentu stwie「dzajacego to之SamO§6 (句

(q Na/eZy wypemi5 w pr乙Jpadku, gdy osoba r)ie posiada "umeルPESEL.

DANE臆OSOBY WCHODZACEJ W SKしAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO

01. 1mie (imiona〉

04・ Seria i nume「 dokumentu stwie「dzajacego to之SamO§6 (q

(q Na/eZy vv叩e肋iC w prz padku, gdy osoba nie posiada r)umem PESEL.

DANE OSOBY WCHODZACEJ W SKLAD GOSPODARS‑rVVA DOIVIOWEGO

01. 1mi? (imiona)

04. Seria i nume「 dokumentu stwierdzajacego to之samo§6 W

(q Na/e2y w)仰e有)店W PIZypadku, gdy osoba r]ie posiada numeルPESEL.

DANE OSOBY WCHODZACEJ W SK￨AD GOSPODARSTVVA DOMOWEGO

01. Imie (imiona)

04. Se「ia i nume「 dokumentu stwierdzajacego toZsamo§6 (q

(q NaIeZy vype伽i5 w p屠)padku, gdy osoba nie posねda r)unem PESEL.

DANE OSOBY WCHODZACEJ W SKRAD GOSPODARSTVVA DOIVIOWEGO

01. Imi? (imiona)

04. Se「ia i nume「 dokumentu stwie「dzajacego toZsamost (句

(ey Na/eZy vy)仰e初雁w pr乙岬adku, gdy osoba r)ie posiada numeru PESEL.

3・ infoma句a dotyczaca Z「6del ogrzewania na paIiwo stale (7)
G16wnym之r6d†em ogrzewania gospodarstwa domowego wnioskodawcy jest jedno z nastepujacych 2r6del:

□

□

□ komInek

□ koza

□ trzon kuchenny

□
□ piec ka¶owy na paIiwo state

□ piecokuchnia

‑ZaSilane w?glem lub paliwami weglopochodnymi, WPisane do centrainej ewidendi emisyjno§ci budynk6w, O kt6rej mowa w art. 27a ust, 1 ustawy zdnia

2川stopada 2008 「. owspie「aniu te「momode「nizaQji i 「emont6woraz o cent「ainej ewidenQii emisyjno§ci budynk6w (Dz. U. z2021 「. poz. 554, Z P6之n, Zm.)

(句.
(7) Dofyczy w所acznie fych w面oskodawc6wl kめrych gospodarstwo domowe wyto屠ystl舞踊乙∂dzen唐gIZeWCZe OkreSfone wy Q〃ako g16vme Zfod/o
Og度eWania oraz pod waルn柄em, Ze to Zfodfo og層eWania zostafo wpisane do cent伯h匂ew妃en匂i emis瑳I)OSci bu句mk6w
(切Zgodnie z p層episami ustavy z dnia 21 〃stopada 2008 r o wspieraniu (emomodem虐aQ

白remont6w oraz o cenlrahQ/ ewidenQ/ emis)卯o§ci

budyn妬w kaZdy wねSciciel /ub za層?dca budynku ma obowiazek z/o之enfa do cen rah匂ewiden切emi!J

I7O§ci budyI了k6w (CEE印dek/a伯切O uZywanym

ZI6d/e ciepねw b udynkach.

□□□□

4. Skfadki na ubezpieczenie zd「owotne wnioskodawcy i czlonk6w jego gospodarstwa domowego w roku

OPlacane byiy do (1O):

brak (11)

innego podmiotu
Wazwa / adIeS POdmio書り

働Na/e之y wpisa6 rok kalenda層OW男W kf6rym osi弓gniete dochody stanow店b?d? pOdsfaw? uSfaIenia p/ZeCietnego miesi?CZnegO dochodu
gospodaIStWa domowego mfoskodawcy Zgodnie z ah. 2 ust. 14 usfavy z dr7ia 17gルdnね2021 r o dodatku os/OnOvyym W ZW碕Zku z aIで・ 411 ust・ 10k
ustavy z dnね27 kwiethia 2001 r ‑ P伯wo ochrony SIOdowiska vysokoS6 p度eCiethegO miesi?CZnegO dochodujest usfa庵na r)a POdstawie dochod6w
OSi弓gniefych:

少w2020 r ‑ WprZ Padku wniosku zIoZonego w okresie od dr)ia l sfycznね2022 r. do dnia 31旬yca 2022 I:タ

かW 2021 r ‑ Wp層Jpadku w面osku zIoZonego w okresie od dr)ia / SieIpnia 2022 r do dr)ね31 paZdziemika 2022 r

(10) MoZna zaznaczyC w/ecei njZjedna ocIpowiedZ.
(11) Nafe2y zaznaczyC po/e J)rak: w przJPadku gdy ani za wr)ioskodawce, ani za Zadnego z czわnk6w jego gospodarstwa domowego nie byly
Ody)roWadzane skfad妬na ubezpieczenie zdIOWOtne.

5, Dane dotyczace dochod6w (12) czIonk6w gospoda「StWa domowego

Rok kaIenda「ZOWy (13)

(12) Oochodem gospodarstwa domowego po od研ezeniu kwot a/iment6w Swfadc之onych na度eCZ mnych os6b s?: P層ychody podIeg却弓Ce
OpOdathowaniu na zasadach okreSbnych w a心27, an. 30b, anL 30c, a在30e / a心30fusfavyz dnia 26仰ca 1991 r o poda炊u dochodowym od
OS6b nzycznych pz. U. z 2021 r poz. 7128, Z P6Zn. zm.) pomn碕SZOne O toSZfy uzyskanfa praychodu, naIe之ry podetek dochodovy od os6b
ftycznych, S舶d妬na ubezpieczenia spofeczne "ieza/iczone do koszfow uzyskan厄p仔yChodu oraz skねd柄r)a ubezpieczenie zdIOWOtne,

dochody niepod/eg明Ce apOda掬プWanんPOda鍬iem dochodovvym Od os6b nZycznych佃′gan uSねねje na podsねwie oSwねcfozenね
Wnioskodewcy zawa青ego w cz?Sci 〃 wniosk重力dochody z go印odarstwa rohego /O喝an uSねfaje na pods向wie wie佑OSci gospodars wa
′OI"egO POdane/ P層eZ Wn;oskodawce w czeSc; /V wnioskり, dochody z dzia/aInoSci apode姉owanei na podstawie przepis6w
O ZryCZa/towanym podさ的u dochodowym.
(13) Podsfaw? uStaIenfa p屠eCiehoego miesiecznego dochodu gospodarstwa domowego wrlioskodawey s? dechody osiagni?fe:

少w 2020 r ‑ WP層yPadku wniosku zね之onego w okresie od dnja l sfycznね2022 r do dnね31 /ゆca 2022ら
少W 2021 r ‑ WP度Jpadku w面osku z/O之onego w okresie od dnja / SieIpnfa 2022 r do dnja 31 pa如kiemfka 2022 r

5.2 W roku kalenda「zowym, O kt6rym mowa w pkt 4, Wnioskodawca Iub cztonkowie jego gospoda「StWa domowego wskazani w pkt 2 wniosku:

lAK NIE

‑ OSiagn?ii dochody niepodIegaj争ce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od os6b fizycznych na zasadach ok「e§Ionych

□

□嵩謹嘉器霊茶器謙語霊霊霊鳥露盤霊霊霊嘉z鵬w
jego goapodarstwa domo wego za warte w czeSci I′I w所oskt)

lAK NiE

□
l

i

i

I

‑ OSiagn?Ii dochody zgospoda「stwa roinego
.

□

.
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(W P,ZyPadku zaznaczenia ,7AK
"a/eかvvype初i5 oSwiadczenie o wie佑OSci gospodarstwa rohego wnioskodavy /ub
czfonkaんzねnk6wjego gospodaIStwa domowego za warfe w czeSci /V w面oskり

CZESC II
OSWIADCZENIA

OSwiadczam, 2e:
‑

OSObywymienionew cz?§ci i w pkt2wniosku sa czIonkami mojegogospoda「StWa domowego,

‑

WSZyStkie podane wewniosku dane sazgodne z prawda.

Do wniosku ddaczam nast?Pujace dokumenty:

(M匂SC○WOさゆ

岬aね: dd/mm /mウ

岬OCIpis mioskoda wey)

CZESCl○○

OSWiADCZEN音E WNIOSKODAVCY
O JEGO DOCHODACH 」UB DOCHODACH CZLONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO iNNYCH NIZ

DOCHODY PODLEGAJACE OPODATKOVVANiU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OS6B FIZYCZNYCH
NA ZASADACH OKRESLONYCH W ART 27, ART 30B, ART 30C, ART 3OE i ART 30F

USIAVY Z DNiA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OS6B FIZYCZNYCH
DANE CZLONKA GOSPODARSTVVA DOMOWEGO, KTOREGO DOTYCZY OSwIADCZENIE*
Wa/eZy w)岬e血i6 od吟bne oSw庵dczenie d/a ka之dego z cz/Onk6w gospoda購twa demowego,妃dry uzysk叫e fakie dochody

Seria i nume「 dokumentu stwierdzajacego to之SamOS6 (14)

(14) NaIeZy wype加i6 w pr乙padku, gdy osoba nie posfada numeru PESEL.

(15) Na/eZy wpisa6 rok kafenda層OVW W姐6Iym OSi弓gniete dochody sfanowi6 b?d? POdsねwe usfalenfa p屠eCietnego miesiecznego dochodu

gospodarstwa domowego w面oskodawc男負:
少2020 r ‑ WpIZypadku w面osku zb2onego wokresie od dnia l sfycznia 2022 r do dnia 31仰yca 2022 r,

少2021 r ‑ WP層Jpadiw v面bsku zfo之onego wokresie od dnねでsie仰nia 2022 r do dr)ia 31 paZd乙iem佑a 2022 r
(1Q) W oSwねdczenんna/eZy lγpisa5 r)aSt?p煽Ce rOdz可e dochod6W kt6Ie ZgOdnie z a応2 ust. 14 usfavy z dnia 17 gルdnia 2021 r o dodafku
OSねnovym wzw向Zku z arf. 411 usl. 10i usfawyz dnia 27 kwiethfa 2001 r葛Prawo och佃nySrodowiska /a九3 pk章で肌c usfavyz d加a 28偽etopada

2003 r o Swfadczenねch rodzhnych @z. U. z 2020 r poz. 7 7 1, Z P6Zn, Zm.) "ie podleg明apoda批OWaniu podatkiem dochodorり仰od os6b雁ycznych:
‑ renfy okreSbne wp仔ep/sach o zaapafrzenんhwa〃d6w wdyemych / wdyskowysh oraz /ch rodzh,

一renfy wypfacone osobom repre頭)nOWanym / CZ/Onkom /ch rodzれP度yZnane "a ZaSadach okIeSIonych w p屠episach o zaopatrzen如hwa〃d6w

WQ店nγCh / wQiskowych oraz /Ch rodzh,
‑ Sw治dczenie pienieZne, dodatek tompensacy所y oIaZ OのZa〃 eneIgefyczny okreS/cne w p屠episach o Swねdczeniu piemeZnym / upraI仰ieniach

p層ysfugl煽eych Zo柄e層Om ZaStepcZ匂sん之by wdyskow可pr乙ymuSOWO Zatrudnねnym w kopa肋iach w?gIa, kamieniofomach, Zakfadach md uranu /
bata〃onach budow/anych.

‑ dodetek kombatanc朽ry℃Za〃 eneIgefyczry / dodatek kompensa吻y okreSbne w p屠episach o kombaねnfach oIaZ nfek始りりh osobach b?daeych
O/治rami Iepre却Wq/emych / okresu powdyemego,
‑ Swねdczenie pieni?Zne okreSfone w p屠episach o Swねdczenんpienie之nym p層ySんg[煽eyn7 OSObom depo万owanym do pracy przymusow匂oraz
OSadzonym w obozach pracyp屠eZ /〃 Rzesze Niemiecka /ub Zwi害Zek So匂a庵fycznych Repub〃k RadZieckfoh,

一ryCZa〃 ene喝efyczn男eme/yfury / Ierty O!層ymyWane P屠eZ OSOb男他6re u意racfレwzrok w Mry/海u dziafah wdyemych w /afach 1939‑1945 /ub ekspb却

pozosta咋h po吟wQ/I)ie nievvypa伯w / "ievybuch6W
‑ renf画nwalidzkie z o血山hwa/idztwa wQ佃mego, kwofy za°pa‡仔enねo(仔ymyWane P屠eZ Olねry wdyI)y O伯Z CZfonk6w /Ch IOdzin, renty Wypadtowe

OS6b,妬6rych hwa/idztwo powstaねw zw向Zku z p屠ymuSOVvy仰pObytem na robofach w /〃 Rzeszy Niemieckr可w伯ねch 1939‑1945, OtIZyI77yWane Z
ZagIan/C男

ーZaS勅i chorobowe okreS/one w p屠epjsach o ubezpieczeniu spoねcznym rohitow oraz w pIZepisach o systemie ubezpieczeh spofecznych,

‑ Srod妬bezzwroth匂pomoey zagraniczn匂o存zymywane od屠弓d6w pahstw obeych, OIganAzaQ

i mi?(セynaIOdovych /ub hii?dzy高arodovych /nsfytuQ/i

励ansovych, pOChodz弓ce ze Srodk6w bezzwro!n可pomocy pr乙yZnanyCh "a pOdsfawie jednosfrom匂dek/a伯切/ub um6w zawartych z fyIni

pa高stwaml o/ganiza匂ami /ub hsfytu坤mi p層eZ Rad?仰扉s面ow wfaSciwego面nistIa /ub agen(重度a〔fowe, W fym r6wr)ieZ w prz)padkach gdy
przekazanie fych §rodk6w jest dokonywane za poSrednictwem podmiolu upowaZnfonego do rozdzie/ania Srodk6w bezzwroi巧pomocy
ZagranicznQi na IZeCZ POdmb!6w kt6rym sんZy6 maねpomoc,

‑ nale2noSci ze stosunku praey /ub z fytuんSfypendium os6b楯zycznych m動ey℃h m佃ysce zamiesz佃nねna !eryto万um Rzeczypospoli均PoIsk廟
pIZebyw萌CyCh czasowo za granica ‑ W vySOkoSci o巾owねd萌C匂府mowaItoSci diet z fyfuIu podrdZy s仙2boM矛POZa granicami k/匂u usfaIonych
dfa pracowr)碓W Za血dnfonych w pa高stwovych /ub samoIZadovych jednos鍬ach sfery budZelow匂na podstavrfe usfavy z dnia 26 czerwca 1974 r

‑ Kodekspracy Pz. U. z 2020 r poz. 1320, ZP6Zn. zm.),

‑ naIe之noSci pieni?之ne wypfacone polidantom, Zo加fe層OmタCe/n佑om / pracom妬Om jednostek wdyskovych / jednosfek po〃c励1yCh u効ych poza
g伯nicami pahstwa w ceIu udzね初W kon棚acie zbrdyI)ym /ub wzmocnienia s〃 pahstwa a化O Pahstw sQ/uszniczych, mi却pokQ/bw匂, akdy zapobie之enia
aktom te仰IyZmu /ub /ch sku章tom, aねkZe naleZnoSci pienie之ne wypfacone Zo加ieIZOm, PO佃antom, CeIn佑Om / PraCOV面kom pe加i弓Cym funk匂e

ObsenMalor6w w m肇yach pokQ/dvych o付anizaQ

m細くセynaIOdovych / S〃 wiefonarodovyysh,

‑ naIeZno5ci pien/eZne Ze Sfosunku s如2bowego otIZymyWane W CZaSie s初Zby kandydack匂p度eZんnk匂ona万uszy PoI有頭Pahstwow可SfraZy

PoZame/, StraZy G伯niczn匂, Biura OchIOny Rz?du / SんZby Meziem功Obliczone za okIeS, W煩うrym osoby te uayska小doch旬
‑ dochody cz/Onk6w ro柄czych sp舵ie励i produkcy所)化h z fyfu如CZIonkostwa w ro伽icz匂sp6/dziehi produkcy/h匂pomnie応ZOne O Skfadk/ "a
ubezpieczenia spoねczne,
‑ alimenfy na IZeCZ dziecら

‑ Sfypendia do妬OranCkie prz)仔nane na POdstawie a心209 usf. 1 / 7 ustavy z dnia 20仰ca 2018 r ‑ Prawo o szkotr)ictwie wyZszym / nauce /Dz. U. z

2021 r poz・ 478, Z P6Zn・ Zm・), a fakZe ‑ ZgOdnie z ah. 336 pkf 7 usfavy z dnfa 3佃)Ca 2018 r ‑ PIZepisy wprowadz萌Ce uStaW? ‑ Prawo o
SZkohictwie wγZszym / nauce Pz・ U・ POZ. 1669, Z p6Zn・ Zm・) ‑ dofychczasowe stypendia dokforanc柄e ok胎SIone w a心200 ustavy z dnia 27旬yca

2005 r ‑ Prawo o szkohictwfe vv咋szym Pz. U・ Z 2017 r poz. 2183, Z P6Zn. zm.), S!ypendねapo月owe przyznane na podsfawie usfavy z dnia 25

CZ飢Vca 2010 r o spo/℃ie Pz・ U・ Z 2020 r poz・ 1133, ZP6Zn. zm.) o個z hne s書ypendia o chara妃e屠e SO坤hym p考yZnane uCZniom /ub studentom,

‑ kwofy diet "ieapodさftowane poda鵬m dochodovym od os6b雁ycznych, OtrZyrpene PIZeZ OSOby vykon[煽ce czymo5ci zw碕Zane Z pe伽ieniem
Obo w/∂zk6w spofecznych / obywateIskich,

‑ nale之noSci pienieZne otrzymywane z fytuIu vy)m却rnu p°koi goScin砂のh w budyI〕佃ch mieszkahych pdoZonych "a IeIenaCh wi匂skfoh w

gospodarstwie IO旬仰OSObom przebyw萌q仰na wypoczy仰ku o伯z uzyskane z fytu/u vy)匂Wfenねfych os6b,
‑ doda附za脚ne nauczanie okreSIone w usfawie z dnia 26 sfycznia 7982 r ‑ Karfa Nauczyciefa Pz. U. z 2021 r po乙1762),
‑ dochody uzyskane z dZfafa肋o5ci gospodarczQ/ p′℃Wadzon匂na podstawie zezwoIenia r)a terenfe ape坤爪Qi strefy ekonomiczn匂okIeSIone/ W

p屠episach o ape匂ahych s refach ekonomicznych,

‑ e柄waIenfy pieni?Zne za depuねfy w?g/owe okIeSfone w przepisach o komeI晦施a切

restr面fur)セa切/ prywafyzaQ/i p層edsi?bfoIStWa

pahstwowego "Po/skie Ko佃ye Pahstwo we :

‑ e柄waIenty z fytuんP伯Wa do bezpねtnego w?g/a okreSIone wprzepisach o IeS nL/妬uIyZa切g6mictwa w?gla kamiemego w /aねch 200(L2006,
‑ 5wfadczenia okreS/one w p層episach o vykonywaniu mandatu posね/ Senatora,

‑ dochody uayskane z gospodarstwa IO励ego,

‑ dochody uzysk/wane za granic弓Rzeczypo印o傭匂Potsk匂, POmn匂szone o〔わOW/ednfo o zapfacone za gIanic匂RzeczypospoIitei Po/Ski少podatek
dochodovy o伯z skねd妬na obow/?Zkowe ubezpieczenie spofeczne / obowi?Zkowe ubezpieczenie zdrowof"e,

‑ renfy okreS/One W pIZepisach o wspieran面rozwq/1/ Obsza′6w wi兆kfoh ze Srodk6w pochod乙aCysh z Sek切Gwaran匂i EuIOpe/Skiego Funduszu
Orfenta匂i / Gwaran匂i Ro/nei oraz w pIZepisach o wspieIaniu rozwgiv obsza高w wi匂sA/ch z udz后fem Srodk6w Europe/Skiego Funduszu Rohego na

層eCZ RozwQ/u Obsza佃w M匂skfoh,
‑ Za庇之k? a/imentaey所a okre的n∂ W P屠episach o postepowanju wobec d/uZn鵬W alimenta劫IJyCh o伯z za〃czce aIinentaey炉功
‑ Swfadczenia pienieZne v卯ねcane w prz)padku bezsku書eczno5ci egzeku切a励lent6M4

‑ pOmOC mate南爪弓o charakte屠e SO匂ahym okreSIon弓w aIt 90c us1 2 ustavyz dnfa 7 Mze5nia 1991 r o systemie oSwfafy Pz. U. z 2021 r poz.

1915) o帽z Swねdczenね, O kめrych mowa w a厄86 usl. 1 p妬7‑3 / 5 oraz aん212 ustavyz dnia 20仰ca 2018 r ‑ Prawo o szkohictwie wyZszym /
nauce, a fa柁e ‑ ZgOdnie z arL 336 pkf 2 ustavy z dnfa 3仰ca 2018 r ‑ Przepisy wprowadz萌Ce uSねw? ‑ Prawo o szko/nictwie wyZsz)仰/ nauce ‑

dofychczasow?POmOCmate塙h? Okre5bn? Wan. 173 usl. / Pktブタ2/8, ah. 173a, a心199 ust. 1 pkfで, 2/4 /anL 199a ustavyzdr]冶27時)Ca 2005 r.
‑ Prawo o szkohictwie wγZszy仰,

‑ Swねdczenie pienieZne okreSbne w ustawie z d面a 20 marca 2015 r o dzfaねczach apozy切antytomunistyczn匂oraz osobach /epI℃匂dnowanych z

powod(5wpo/ilycznych Pz. U. z 2021 r poz. 125動
‑ Swねdczenie rod乙わietskje,

‑ ZaS碇k macierzJ偽s朽O k脆rym mowa wp層episach o ubezpieczeniu印ofecznym IOh佑6W
‑ S(ypendfa dfa bezrobo!nych竹]anSOWane Ze Srodk6w Un〃 EuIOpe/Skf可fub Funduszu Pra切niezale之nfe od podmiotu,妬6ryje wypねca.

(M碇!iscowo§匂

信afa: dd/mm /I7γ7)

(Poc*)is "面oskoda wc"

CZ管Se音V

OSWIADCZENiE WNIOSKODAVCY
O WIEしKOScI GOSPODARSTVVA ROしNEGO JEGO LUB CZLONKA GOSPODARS丁WA DOMOWEGO
WNIOSKODAVCY WYRA之ONEJ W HEKmRACH PRZEしICZENIOWYCH OG6LNEJ POWIERZCHNl

̲.

1l

Nazwisko…..

Nume「PESEL Seriainume「d

kumentustwie「dzajacegoto之SamOS6(17上.∴.

(17)Na/eZywypemiCwp屠yPadku,gdyosobanieposiadar)umeruPESEL.

(18) Nafeそy wpisa6 rok kaIenda層OVW Z kf6rego jest usta/any p層eCiefny面esi?CZny doch6d gospodaIStWa domowego w面oskodawc男年

少2020 r ‑ WP層)padku wr)iosku zIo之onego w okresie od dh居でsfycznia 2022 r do dnia 31 fゆca 2022 r,
dy 2021 r ‑ WpIZypadku miosku z/o之onego w okresie od dnia l sieIPnia 2022 r do dnね31 paZd乙iem佑a 2022 r

(M匂SC○WOS匂

仲ata: dd/mm /m7)

岬Oくわis w"ioskoda wcy)

