Oświadczenie służące ustaleniu miejsca zamieszkania podczas pracy za granicą, powinno zostać wypełnione
tylko w przypadku, gdy Pani/Pana ostatni okres pracy nie został spełniony
w Polsce.
Proszę o dokładne zapoznanie się z treścią oświadczenia i rzetelne jego wypełnienie, ponieważ informacje w nim
zawarte będą miały bezpośredni wpływ na decyzję w sprawie ustalenia Pani/Pana prawa do zasiłku.
INFORMACJA DOTYCZĄCA OŚWIADCZENIA
Zgodnie z art. 61 rozporządzenia 883/2004 bezrobotny ubiegający się o świadczenia z tytułu bezrobocia ma prawo do
uwzględnienia, w niezbędnym zakresie, okresów ubezpieczenia, zatrudnienia lub pracy na własny rachunek przebytych w
innych państwach członkowskich Unii Europejskiej, pozostałych państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub
Szwajcarii pod warunkiem spełnienia ostatniego okresu ubezpieczenia na terytorium państwa, w którym ubiega się
o zasiłek dla bezrobotnych.
Wyjątek
od
powyższej
zasady
wprowadza
art.
65
ust.
5
pkt
a)
ww.
rozporządzenia,
który stanowi, że bezrobotny, który w okresie swojego ostatniego zatrudnienia lub pracy
na własny rachunek zamieszkiwał w innym państwie członkowskim niż państwo wykonywania pracy
i pozostaje w dyspozycji urzędu pracy państwa zamieszkania, korzysta ze świadczeń zgodnie
z ustawodawstwem tego państwa zamieszkania, tak jak gdyby ostatni okres pracy został spełniony w tym państwie.
W praktyce oznacza to, że aby bezrobotny mógł korzystać ze świadczeń dla bezrobotnych
w Polsce, musi on nie tylko zarejestrować się w urzędzie pracy i spełnić warunki do przyznania zasiłku na podstawie
polskiego ustawodawstwa, ale także udokumentować fakt zamieszkiwania w Polsce podczas zatrudnienia w innym
państwie członkowskim UE/EOG.
Niniejsze oświadczenie powinno zostać wypełnione tylko w przypadku, gdy Pani/Pana ostatni okres pracy nie
został spełniony w Polsce.
Niniejsze oświadczenie ma na celu uzyskanie informacji pozwalających ustalić, czy podczas pracy za granicą
posiadał(a) Pan(i) miejsce zamieszkania w Polsce. Kryteria, według których należy ustalić miejsce zamieszkania danej
osoby zostały określone w art. 11 rozporządzenia 987/2009. W nawiasach kwadratowych podano podstawy prawne
dotyczące każdej z informacji zawartych w niniejszym oświadczeniu.
Art. 11 rozporządzenia 987/2009
Elementy służące ustaleniu miejsca zamieszkania
„1. W przypadku gdy pomiędzy instytucjami dwóch lub więcej państw członkowskich istnieje rozbieżność opinii
w odniesieniu do ustalenia miejsca zamieszkania osoby, do której stosuje się rozporządzenie podstawowe, instytucje te
ustalają na podstawie wspólnego porozumienia ośrodek interesów życiowych zainteresowanego w oparciu o ogólną ocenę
wszystkich dostępnych informacji dotyczących istotnych okoliczności, które mogą obejmować, w stosownych
przypadkach:
a) czas trwania i ciągłość pobytu na terytorium zainteresowanych państw członkowskich;
b) sytuację danej osoby, w tym:
(i) charakter i specyfikę wykonywanej pracy, w szczególności miejsce, w którym praca ta jest zazwyczaj wykonywana,
jej stały charakter oraz czas trwania każdej umowy o pracę;
(ii) jej sytuację rodzinną oraz więzi rodzinne;
(iii) prowadzenie jakiejkolwiek działalności o charakterze niezarobkowym;
(iv) w przypadku studentów – źródło ich dochodu;
(v) jej sytuację mieszkaniową, zwłaszcza informację, czy sytuacja ta ma charakter stały;
(vi) państwo członkowskie, w którym osoba uważana jest za mającą miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.
2. W przypadku gdy uwzględnienie poszczególnych kryteriów w oparciu o istotne okoliczności wymienione w ust. 1 nie
doprowadzi do osiągnięcia porozumienia przez zainteresowane instytucje, zamiar danej osoby, taki jaki wynika z tych
okoliczności ,a zwłaszcza powody, które skłoniły ją do przemieszczenia się, są uznawane za rozstrzygające dla ustalenia
jej rzeczywistego miejsca zamieszkania.”
Zgodnie z art. 1 lit. f określenie „pracownik przygraniczny” oznacza każdą osobę wykonującą pracę najemną lub na
własny rachunek w państwie członkowskim, która zamieszkuje na terytorium innego państwa członkowskiego, gdzie, co
do zasady, powraca każdego dnia lub co najmniej raz w tygodniu.
Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (ETS) w sprawie C-76/76 – di Paolo (ECR
1977/1/00315), ilekroć pracownik ma stałe zatrudnienie w państwie członkowskim rodzi się domniemanie, że tam
zamieszkuje.

OŚWIADCZENIE
Art. 233. § 1. Kodeksu Karnego:
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 do lat 3.
___________________________________________________________________________
Ja, .................................................................................................................................................
zam. ..............................................................................................................................................
uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań oświadczam,
że:
1.

Przez cały okres ostatniej pracy w (państwo) ............................................
dojeżdżałem(am) do pracy z Polski co najmniej raz w tygodniu. [art. 1 pkt f)
rozporządzenia 883/2004]



Tak
Nie

W przypadku zaznaczenia pozycji „Nie” proszę wypełnić punkty 2 – 13
_________________________________________________________________________
2. Za granicą przebywałem(am) nieprzerwanie/z przerwami* w okresie
od..................................................do.......................................................
3. W ciągu ww. okresu przyjeżdżałem(am) do Polski [art. 11 ust. 1 pkt a) rozporządzenia
987/2009]:



Nie
Tak

proszę wskazać miesiąc, rok przyjazdu oraz długość wszystkich pobytów w Polsce
miesiąc

*

rok

długość pobytu

uwagi

właściwe podkreślić
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4. Podczas okresu, o którym mowa w punkcie 2 przebywałem(am) w innych państwach
[art. 11 ust. 1 pkt a) rozporządzenia 987/2009] - proszę nie wskazywać pobytów w Polsce



Tak
Nie
od

do

państwo

uwagi

5.
Przed
wyjazdem
za
granicę
w
Polsce
zamieszkiwałem(am)
nieprzerwanie/z przerwami* przez okres [art. 11 ust. 1 pkt a) rozporządzenia 987/2009]
od

do

jeśli przerwy w zamieszkiwaniu w Polsce trwały dłużej niż trzy miesiące proszę zaznaczyć
pozycję „z przerwami” oraz wymienić okresy przerw w punkcie 5.1
5.1 Przed ostatnim wyjazdem za granicę przebywałem(am) dłużej niż trzy miesiące
w innych państwach w okresach [art. 11 ust. 1 pkt a) rozporządzenia 987/2009]
proszę nie wpisywać okresu wymienionego w punkcie 2:
od

do

państwo

uwagi

6. W okresie, o którym mowa w punkcie 2. wykonywałem(am) pracę za granicą: [art. 11
ust. 1 pkt b) (i) rozporządzenia 987/2009]
proszę podać wszystkie okresy zatrudnienia lub pracy na własny rachunek oraz wskazać
charakter wykonywanej pracy oraz zawód
*

właściwe podkreślić
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a) w okresie od ........................ do ........................ na podstawie umowy:
zawartej na czas określony
zawartej na czas nieokreślony
praca na własny rachunek
zawód/stanowisko: ................................................
b) w okresie od ........................ do ........................ na podstawie umowy:
zawartej na czas określony
zawartej na czas nieokreślony
praca na własny rachunek
zawód/stanowisko: ................................................
c) w okresie od ........................ do ........................ na podstawie umowy:
zawartej na czas określony
zawartej na czas nieokreślony
praca na własny rachunek
zawód/stanowisko: ................................................
d) w okresie od ........................ do ........................ na podstawie umowy:
zawartej na czas określony
zawartej na czas nieokreślony
praca na własny rachunek
zawód/stanowisko: ................................................
7. W okresie, o którym mowa w punkcie 2. moi najbliżsi członkowie rodziny
zamieszkiwali: [art. 11 ust. 1 pkt b) (ii) rozporządzenia 987/2009]
Rodzina – osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku,
wspólnie zamieszkujące i gospodarujące- art. 6 pkt 14) Ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz. U z 2 lipca 2008 r., Nr 115 poz. 728)
Jeśli podczas Pana/Pani pobytu za granicą członek rodziny lub partner życiowy przebywał
przez okres dłuższy niż trzy miesiące w różnych państwach proszę wskazać okresy pobytu
w każdym z tych państw.
imię i nazwisko

stopień
pokrewieństwa

kraj
zamieszkania

okres od …
do….

uwagi

proszę określić swój stan cywilny:......................................................................................,
jeśli w trakcie okresu, o którym mowa w punkcie 2. zawarł(a) Pan(i) związek małżeński,
proszę podać również datę ślubu:................................................................
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Jeśli podczas Pani/Pana pobytu za granicą najbliżsi członkowie rodziny zamieszkiwali
w Polsce, proszę wypełnić punkt 7.1)
7.1. Podczas okresu, o którym mowa w punkcie 2. przekazywałem(am) środki finansowe
na utrzymanie zamieszkujących w Polsce członków rodziny lub partnerów życiowych,
z którymi prowadziłem(am) wspólne gospodarstwo domowe [art. 11 ust. 1 pkt b) (ii)
rozporządzenia 987/2009]



Tak
Nie

W przypadku zaznaczenia pozycji „Tak” proszę wymienić wyłącznie zamieszkujących
w Polsce członków rodziny lub partnerów życiowych, z którymi prowadził(a) Pan(i)
wspólne gospodarstwo domowe;
W przypadku dzieci (nieletnich oraz pełnoletnich pozostających na wyłącznym utrzymaniu
z tytułu np. nauki w trybie dziennym) proszę określić rok urodzenia dziecka oraz
wskazać, czy przekazywanie środków wynikało z wyroku sądowego orzekającego
o obowiązku płacenia alimentów
imię i nazwisko

stopień
pokrewieństwa

rok
urodzenia

uwagi

Jeśli w punkcie 7.1 wskazał(a) Pan(i) członków rodziny innych niż małżonek/małżonka,
partner życiowy i dziecko/dzieci proszę wypełnić punkt 7.2)
7.2.Podczas okresu, o którym mowa w punkcie 2. osoby wymienione w punkcie 7.1 nie
posiadały innych dochodów i były na moim wyłącznym utrzymaniu [art. 11 ust. 1 pkt
b) (ii) rozporządzenia 987/2009]




Tak, przez cały okres mojego pobytu za granicą,
Tak, przez część mojego pobytu za granicą, w okresie od……………… do
………………
Nie

Uwagi:…………………………………………………………………………………
8. W okresie, o którym mowa w punkcie 2. prowadziłem(am) w państwie wykonywania
pracy działalność o charakterze niezarobkowym[art. 11 ust. 1 pkt b) (iii) rozporządzenia
987/2009]
Tak
 Nie
w przypadku zaznaczenia pozycji „Tak” proszę zaznaczyć rodzaj działalności




odbywanie
studiów:
stacjonarnych
/
wieczorowych
/
zaocznych
lub korespondencyjnych*, w okresie od………………….. do…………………
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przynależność do związków zawodowych w okresie od……...….. do…………………



przynależność do partii politycznej w okresie od………….….. do……………….……



przynależność do stowarzyszenia/fundacji w okresie od…….…….. do……………….



inne, jakie: ……………………………..…… od…………...……. do………….…..…

8.1. Podczas okresu, w którym odbywałem(łam) studia za granicą posiadałem(am)
następujące źródła dochodu (proszę wskazać źródło dochodów, np. praca, środki
finansowe od członków rodziny – w tym przypadku proszę wskazać również członków
rodziny przekazujących te środki, a także państwo, z którego pochodziły te dochody)
[art.11 ust.1 pkt b) (iv) rozporządzenia 987/2009]
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………
9. W okresie, o którym mowa w punkcie 2. prowadziłem(am) w Polsce działalność o
charakterze niezarobkowym[art. 11 ust. 1 pkt b) (iii) rozporządzenia 987/2009]



Tak
Nie
w przypadku zaznaczenia pozycji „Tak” proszę zaznaczyć rodzaj działalności



odbywanie
studiów:
stacjonarnych
/
wieczorowych
/
zaocznych
lub korespondencyjnych*, w okresie od………………….. do…………………



przynależność do związków zawodowych w okresie od……...….. do…………………



przynależność do partii politycznej w okresie od………….….. do……………….……



przynależność do stowarzyszenia/fundacji w okresie od…….…….. do……………….

10. W okresie, o którym mowa w punkcie 2. przebywałem(am) w państwie wykonywania
pracy: [art. 11 ust. 1 pkt b) (v) rozporządzenia 987/2009]
Pod adresem............................................................................................................................
w okresie od ................. do ...........................w:
 mieszkaniu stanowiącym moją własność/współwłasność,
 mieszkaniu komunalnym,
 wynajmowanym mieszkaniu,
 mieszkaniu wynajmowanym przez pracodawcę,
 hotelu robotniczym
 inne, jakie……………………………
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Pod adresem............................................................................................................................
w okresie..............................................w:
 mieszkaniu stanowiącym moją własność/współwłasność,
 mieszkaniu komunalnym,
 wynajmowanym mieszkaniu,
 mieszkaniu wynajmowanym przez pracodawcę,
 hotelu robotniczym
 inne, jakie……………………………
Pod adresem............................................................................................................................
w okresie..............................................w:
 mieszkaniu stanowiącym moją własność/współwłasność,
 mieszkaniu komunalnym,
 wynajmowanym mieszkaniu,
 mieszkaniu wynajmowanym przez pracodawcę,
 hotelu robotniczym
 inne, jakie……………………………
Pod adresem............................................................................................................................
w okresie..............................................w:
 mieszkaniu stanowiącym moją własność/współwłasność,
 mieszkaniu komunalnym,
 wynajmowanym mieszkaniu,
 mieszkaniu wynajmowanym przez pracodawcę,
 hotelu robotniczym
 inne, jakie……………………………
11. W okresie, o którym mowa w punkcie 2. moja sytuacja mieszkaniowa w Polsce
przedstawiała się następująco[art. 11 ust. 1 pkt b) (v) rozporządzenia 987/2009],
posiadałem:





mieszkanie/dom stanowiące/y własność
mieszkanie/dom stanowiące/y współwłasność,
mieszkanie komunalne
inne, jakie………………………………………………………………….

Uwagi:………………………………………………………………………………………….
Jeśli w punkcie 11 wskazał(a) Pan(i), że posiadał(a) w Polsce mieszkanie lub dom
stanowiący Pana/Pani własność/współwłasność proszę wypełnić punkt 11.1.)
11.1. Podczas okresu, o którym mowa w punkcie 2. moje mieszkanie/dom było
przedmiotem najmu [art. 11 ust. 1 pkt b) (v) rozporządzenia 987/2009]




Tak, przez cały okres pobytu za granicą
Tak, przez część pobytu za granicą, w okresie od …………
do……………
Nie

Uwagi:……………………………………………………………………………………….
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12. W okresie, o którym mowa w punkcie 2. posiadałem(am) w Polsce miejsce
zameldowania na pobyt stały [art. 11 ust. 1 pkt b) (v) rozporządzenia 987/2009]



Tak
Nie

Pod adresem............................................................................................................................
w okresie.................................................................................................................................
pod adresem............................................................................................................................
w okresie.................................................................................................................................
pod adresem............................................................................................................................
w okresie.................................................................................................................................
13. W okresie, o którym mowa w punkcie 2. podlegałem(am) w Polsce obowiązkowi
podatkowemu od dochodów uzyskanych za granicą [art. 11 ust. 1 pkt b) (vi)
rozporządzenia 987/2009]




Tak, przez cały okres pobytu za granicą
Tak,
przez
część
okresu
pobytu
……………………………………………
Nie

za

granicą,

za

lata

Uwagi:……………………………………………………………………………………….
Uwaga: W przypadku podlegania w Polsce obowiązkowi podatkowemu od dochodów
uzyskanych za granicą proszę dołączyć do niniejszego oświadczenia kopie
odpowiednich deklaracji podatkowych lub odpowiedniego zaświadczenia lub decyzji
z Urzędu Skarbowego
14. Powodami, które skłoniły mnie do wyjazdu za granicę w okresie, o którym mowa
w punkcie 2. były:[art. 11 ust. 2 rozporządzenia 987/2009]
proszę wskazać wszystkie istotne powody pobytu za granicą
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
15. W okresie, o którym mowa w punkcie 2. przebywałem(am) za granicą z zamiarem
stałego pobytu [art. 11 ust. 2 rozporządzenia 987/2009]



Tak
Nie
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16. Dodatkowe informacje (proszę podać punkt, do którego odnoszą się wyjaśnienia lub
podać inne informacje, nieodnoszące się do powyższych punków, które chciał(a)by
Pani/Pan przekazać w związku z wyjazdem i pobytem za granicą):
………………………………………………………...………………………………..…...
………………………………………………………………………...…………….....……
…………………………………………………………………………………...……..……
……………………………………………………………………………………….………
……………………….............................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

.............................dnia...................................

..............................................
Podpis
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