
D,_l slrrarł,r, zrlzrli, :

$, Oddziaie. Inspelitoracie ZtlS

cśtryrłnCZEI\jIE lĄINIoSKoDAlĄlCy
u, sprart,ie braku dokurnentórł,

.Ta niż-ej poipisanr,ia }

7-3ni. . .

6.1'1ąj961'in) cdPclrvieclzialnoŚci kanrej z alt. 23_-l kodeksu kamego, }ilóry za sklirdanie rrieprar.l,dzirłr,ch zeznań pzervirluje kłrę pozbar_
rvieniii rvoinc,ści do ]at _i ośrviadgzam, cr: następuje:

l. \\iokl'esiecld.... ..... do .. bvleryr(anl) zartl.udnion1,(a)-u1,1ir:nrłvalern(itm) pracę''

""l;.1 ;;d"ć;;Ęi'"il,* iińiai, rL'ó.Li'"'"i,ilit'"'i ii,ii p;#;;. ;;; ;,l,;; ;oŃ;,;;-"

Złkiad prac1, produkorval - pracodarvca* prorvadzil dzialalnr.lść

Prac,clr-r,eleln(alrr) ........

Z Ątuju rrlłonpvanej pracl,Lrylem{amJ ubezpleczon;,(a; TAK - NiE*. Jcż.eli tak - podać. gdzie prac<;darł,ca oplacał skladki na ubt:z-

1rieczcnitl spcllccznc

l\,lrtlnricnjonl'mtikresieprr.siarlalem(anr)inneźródlcrutrz.rmania tnp.z_akladrzemicślnicz,1,.§r:spc,darstlłclrrilncJTAK-NTE*

Jeżeli tak - pod:ić irikie

2. Cjlire_sod .... ..... do .... z.arnielzannttdor,r,odnjćzeznaniami.śu,iadkilu,,ponierł.aż

nic ptlsiitdirrrl u,l,rnatr:arlvch ]]izdl]ilśan-ri dollrtnenlrirr, z płlrvtldu:
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Pcsiadam jedrnie dou,od1, za.siępcze T.ĄK - l§iE*. Jeżeli tak - podacl ialiie

Pr.llladto osrriadczan, że nie mogę obecnie uzvskać dclu,odórr. z za}Jirdu przic_l, {rłlii.ścirvego org,ulu. urzęCu}, od pracoclarvc_v

porrierlaż

należl,podać pr4,cz\ae np. lrlał.idacja zatiadu plac1; brak dokumentacii rł zakladae pmc_r

-3, Śu'jadek .*]ri"rr".i.iiriJ . . , pl,zrctllval - trie prac<lrł,al';'t,rv.vnlienionrrn r.v pkt. I

zakladziepraql-u \Ą\;m. pracoclatvcr,+.tv okresicod ..., do

Śrł'iadek .rr"*t 
ń,i.i_lę . . . pracorlal - lrie pracorł,al'} rv rł,.r,nlieniol1.1.1n rv pkt, l

zaklirdziel prac\, - u rłl,m. pl acc,clatvc\ '} tv okr.:sie od . . . . . do

* niepotrzebrre skreślić

Zalączniki:

po<lpis rł,nioskodawcv

stwierdzanr u,laslricręcarość podpisu u,ruoskodawcv legi-
t_rł,nq|acego się dou.odern osobisg.:n

Nr....

pi,łii.'ipiJ",łił.,'.,oł,r:1;,;ror*;i " " "''óiri,''''
ł,łisnoręczność ptldpLsóu,

U\\'AGA: \Ąła^snoręczność podpisu śrviadka może potu.ierdzić płatnik .skladek komplelując.v rł,niosek, rvłaścir.ly organ adnrinistracji
rzadowej lub jednostlia samol,ządu relltońaluegcl, nolariusz. konsul RP albo oddzial (in.spektorat) ZUS.

POUCZENIE, Jeśli zak]ad pracy istn.ieje, - pracodau,ca nadal prorvadzi zaklad, dzialalność należv dołączvć zaś,*,iadczenie zakł,adu
pracy - od pracodarvcy stu,ierdzające prz.vczyn!,, uniemożlirłra.lące lernu zakladorvi ul,danie pracorvnikorvi dorł,odóiv
zatlTdrtienia.
Ieżeli zaBad prary nie ,istnieje, a jego likrvidacja na_stzpila po zakończeniu II rł,ojnv śrviatou,ej - należry doIąc"],ć
zaśls:iadc,l-enie _iednostki nadrzędnej lub organu zalożłcielskiegcl nad 4nr zakladem lub wlaścirvego archirrłlm, stll,ier-
d zając e hrak d okum ent órł, i przrvczyn1,.
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