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

Lesko, dnia …………………………

imię i nazwisko
……………………………………….………………

……………………………………………………….
adres
……………………………………………………….
nr telefonu

Marszałek
Województwa Podkarpackiego
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Oddział Zamiejscowy w Krośnie
ul. Lewakowskiego 27B, 38-400 Krosno
OŚWIADCZENIE
W związku z moją rejestracją jako osoby bezrobotnej dokonaną w dniu ……………………...
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lesku - uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej za fałszywe
zeznania zgodnie z art. 233 § 1 kodeksu karnego, który brzmi:
„Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu
prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia
wolności od 6 miesięcy do lat 8.”
oświadczam, co następuje:
w okresie od: ……………..…..…………………

do: …………..……………………….

pracowałem(am) za granicą (państwo): ……………………………..……………………..….

□ posiadam formularz U1 / E301 potwierdzający ww. okres pracy i ubezpieczenia*;
□ nie posiadam formularza U1 / E301 potwierdzającego ww. okres pracy i ubezpieczenia*.
Zostałem(am) pouczony(a) zgodnie z art. 66 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego,
o możliwości złożenia do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie Oddziału Zamiejscowego
w Krośnie (ul. Lewakowskiego 27 B, 38-400 Krosno) wniosku o przyznanie prawa do zasiłku dla
bezrobotnych z uwzględnieniem okresu pracy za granicą na zasadach koordynacji systemów
zabezpieczenia społecznego państw Unii Europejskiej, innych państw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego lub Szwajcarii oraz państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła dwustronne umowy
międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym, w zakresie świadczeń dla bezrobotnych.
W związku z powyższym:

□ złożę do WUP w Rzeszowie Oddział Zamiejscowy w Krośnie wniosek o ustalenie prawa
do zasiłku dla bezrobotnych*;

□ rezygnuję z ubiegania się o ustalenie prawa do zasiłku dla bezrobotnych po pracy
za granicą i wnoszę o umorzenie postępowania administracyjnego w tej sprawie*.
Ponadto zostałem(am) poinformowany(a), iż samodzielnie mogę ubiegać się o potwierdzenie
pracy za granicą na formularzu U1 występując do zagranicznej instytucji właściwej, a wnioski o wydanie
formularza U1 oraz adresy zagranicznych instytucji łącznikowych dostępne są na stronie internetowej
WUP w Rzeszowie (http://wuprzeszow.praca.gov.pl/-/1320865-koordynacja-systemow-zabezpieczeniaspolecznego).
…….………………………..…………..………
podpis pracownika PUP odbierającego oświadczenie
_____________________________
* właściwe zaznaczyć (x)

………...………………………..…………
podpis składającego oświadczenie

