
........................................., dnia ....................................

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY W SPRAWIE PRACY
W GOSPODARSTWIE ROLNYM

I. Ja niżej podpisany/a.................................................................. ur. ...............................

zam.  ........................................................................................................................….......
świadomy/a odpowiedzialności  karnej z art.  233  Kodeksu karnego,  który za składanie
fałszywych  zeznań przewiduje  karę  pozbawienia  wolności  od  6  miesięcy  do  lat  8
oświadczam,  że  pracowałem/am  w  gospodarstwie  rolnym  o  obszarze  ....................ha
w miejscowości  ....................................................,  gmina ...................................,  w okresie
od……………………….  do ........................, które jest (było) własnością rodziców, teściów lub
(dzień,  m-c, rok)                            (dzień, m-c, rok)

innych osób:.........................................................................................................................
                                         (podać imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa)               
…………………………………………………………………………………………………….....................................
i  zamieszkiwałem(am)   w  wyżej  wymienionym  okresie   w  miejscowości  położenia
gospodarstwa rolnego.
Ponadto oświadczam, iż w w/w okresie:

 od ………....…...…... do …………........…... uczęszczałem/am – nie uczęszczałem/am*       
(dzień, m-c, rok)                    (dzień, m-c, rok)                                                                                          

do szkoły ponadpodstawowej w systemie  dziennym, zaocznym, wieczorowym*,
 pozostawałem/am  –  nie  pozostawałem/am*  z  rolnikiem  we  wspólnym

gospodarstwie domowym,
 podlegałem/am – nie podlegałem/am* obowiązkowi ubezpieczenia na podstawie

innych przepisów, 
 praca  w  gospodarstwie  rolnym  stanowiła  –  nie  stanowiła*  moje  główne  źródło

utrzymania.
 odbywałem  zasadniczą  służbę  wojskową  w  okresie

od .......................       do ...............................       DOTYCZY MĘŻCZYZN
     (dzień, m-c, rok)                        (dzień, m-c, rok)                                                                                 

 w trakcie pracy w gospodarstwie rolnym urodziłam dzieci:   DOTYCZY KOBIET             

.......................................................................................................................................
(podać imię dziecka i datę urodzenia)                                                                                                         

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Z tego tytułu zmienił/ nie zmienił* się charakter  i czas wykonywanej pracy w 

gospodarstwie.

...........................................................
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   (podpis oświadczającego)

II. Na  podstawie  dowodu  osobistego  –  seria  .............  numer  .......................................

wydanego  przez  ...............................................................  potwierdzam  własnoręczność

podpisu oświadczającego.

        ..................................                         ............................................................................
(miejscowość i data)         (podpis i pieczątka służbowa potwierdzającego)

III.      Na  podstawie  prowadzonej  ewidencji  gospodarstw  rolnych  potwierdzam  fakt

istnienia  gospodarstwa  rolnego  prowadzonego  w  okresie  od  ...............................

do............................................. przez........................................................................................

zam. ................................................. 

.................................................. .......................................................................
   (pieczątka organu poświadzającego)        (data, podpis i pieczątka służbowa)

 

IV.     Poświadczam, że Pan/i był/a w okresie od ...............................do.......................                        

zameldowany/a w miejscowości   .................................................................................     

.............................................. .......................................................................
   (pieczątka Urzędu Gminy/Miasta)        (data, podpis i pieczątka służbowa)

V. Dotyczy okresu od 01.07.1977r. do 31.12.1982r.

Na podstawie prowadzonej ewidencji  poświadczam, że w okresie od ........................................
do  ...................................  z  tytułu  prowadzenia  gospodarstwa  rolnego  położonego
w  miejscowości  .............................................................,  prowadzonego
przez     .......................................................  była  opłacana  –  nie  była  opłacana*  składka
(dane)

na Fundusz Emerytalny Rolników.
                     

.............................................. .......................................................................
   (pieczątka Urzędu Gminy/Miasta)        (data, podpis i pieczątka służbowa)

* - niepotrzebne skreślić
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