
 ..................................................................
                                                                                                                (miejscowość, data)


Wyciąg z dowodu osobistego  lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby tj.................................………………………....................
                (wymienić jaki rodzaj dokumentu)
  


1.Imię/ imiona:  .......................………………………………………………………………………….......................
2.Nazwisko …...................................………………………………………………………...…………........................
3. Imiona rodziców …..........................…………………………………………………...………............................
4. Obywatelstwo …................…………………………………………………………..…………….........................
5. Seria i nr dokumentu potwierdzającego tożsamość …....…………….............................................
6. Nr PESEL ….......………………………………………………………………………...…………………..................
7. Adres zamieszkania: ….................................................................……………………………….....................



Niniejszy wyciąg został sporządzony po okazaniu dowodu osobistego (innego dokumentu tj. …........................…………………...........).


                                                                                                    
								   Sporządził:
                                                        
                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                              
                                                                                         ...................……………….....................................
                                                                                    (podpis pracownika socjalnego)













..................................................................
                                                                                                                        	(miejscowość, data)




Zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia


Pan/i/  ................………………………………………………………….....................................................................
Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………………......................
zatrudniony/a (w pełnym wymiarze czasu pracy, niepełnym wymiarze czasu pracy, na czas określony, na czas nieokreślony)*
na stanowisku ...................................................... w m-cu ……………...…. 2019 r. osiągnął/ęła  dochód w wysokości ...............………………………….......... (netto).

Dochód został pomniejszony o:
- wysokość  potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie …………………………….........;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie ………………………………………………................;
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego w kwocie …………………………………………………………………………........………….;
- składki na ubezpieczenie chorobowe w kwocie ....………………………………………..................... .

                                                                                       

                                                                                              

                                                                                   	   ...............................................................................
                                                                                                        (pieczęć i podpis pracodawcy)
















  ..................................................................
                                                                                                                        	(miejscowość, data)




Zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia
 
uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni  produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych) – właściwe  podkreślić.


Pan/i/  ...........…………………………………………..……........................................................................................
Adres zamieszkania ..................…………………………………………………………………………………….....
w m-cu ............................… 2019 r. osiągnął/ęła  dochód w wysokości ..................………………….. pomniejszony o:
- wysokość  potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych  w kwocie: …………………………............;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie ..........………..…………………………………...........;
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego w kwocie………..…………………………………………………………………………………;
- składki na ubezpieczenie chorobowe w kwocie .............……..………………………………............. .



                                                                                       

                                                                                          
                                                                                                ...............................................................................
                                                                                                                 (pieczęć i podpis)















 ..................................................................
                                                                                                                        	(miejscowość, data)



  Oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego
 

Dane osoby składającej oświadczenie:

1. Nazwisko i imię ...........…………………………………....................................................................................
2. PESEL  ......................………………………..………………………………………………………………................
3. Data urodzenia  .....……………………………………………..………………………….....................................
4. Adres zamieszkania/zameldowania .............…………………………....................................................

 Niniejszym oświadczam, że:

1) posiadam gospodarstwo rolne o powierzchni ..............……………...... ha przeliczeniowych;
2) jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.


                                                                                     
                                                                                   .............................……………...............................................
								(czytelny podpis
							osoby składającej oświadczenie)



















 ..................................................................
                                                                                                                        (miejscowość, data)





Oświadczenie o zobowiązaniu do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników.
 

Dane osoby składającej oświadczenie:

1. Nazwisko i imię ......................................................………………………………………..................................
2. PESEL  ...............................……………………………………………………………………………………………..
3. Data urodzenia  .....................................……………………………………………………………………………
4. Adres zamieszkania/zameldowania .......…………………………...........................................................

 Niniejszym oświadczam, że:

1) jestem zobowiązany/a do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników.;
2) jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.


                                                                                     
                                                                                   .............................……………...............................................
								(czytelny podpis
							osoby składającej oświadczenie)



                                                                                     
 















  ..................................................................
                                                                                                                        (miejscowość, data)                                                                                                                                



Oświadczenie o uzyskaniu dochodu


Dane osoby składającej oświadczenie:

1. Nazwisko i imię ......................................................………………………………………..................................
2. PESEL  ...............................……………………………………………………………………………………………..
3. Data urodzenia  .....................................……………………………………………………………………………
4. Adres zamieszkania/zameldowania .......…………………………...........................................................

 	Niniejszym oświadczam, że:
1) w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej nie uzyskałem/am dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty:
	a) kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku osoby samotnie gospodarującej (kwota kryterium 701 zł);
	b)  kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie (suma kwot kryterium dochodowego  na osobę w rodzinie – kwota kryterium na osobę w rodzinie wynosi 528 zł) oraz dochodu jednorazowego za dany okres.
2) w podanych wyżej okresach wymienionych dochodów nie osiągnęła żadna z osób prowadzących ze mną wspólne gospodarstwo domowe.
3) jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.




						  .............................……………...............................................
								(czytelny podpis
							osoby składającej oświadczenie)









  ............................................................
                                                                                                                       ( miejscowość, data)



Oświadczenie
 
Dane osoby składającej oświadczenie:

1. Nazwisko i imię ......................................................………………………………………..................................
2. PESEL  ...............................……………………………………………………………………………………………..
3. Data urodzenia  .....................................……………………………………………………………………………
4. Adres zamieszkania/zameldowania .......…………………………........................................................…

 	Niniejszym oświadczam, że

1) uzyskałam/em /nie uzyskałam/em*  dochód jednorazowy za okres od ................................. do .......………..................... ;
2) jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

* właściwe podkreślić


                                                                                     
                                                                                             ...............................................................................
                                                                                           		  (czytelny podpis
							 osoby składającej oświadczenie)


