Załącznik A

UZUPEŁNIENIE
do OŚWIADCZENIA dla rodzica/opiekuna prawnego/ucznia szkoły średniej, który osiągnął
pełnoletność, które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminy
Dotyczy osób, które nie załączyły kopii dokumentacji potwierdzającej zatrudnienie krewnego w linii
prostej, w zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej (PPGR) (m.in. świadectwo pracy,
umowa o pracę, zaświadczenie z ZUS itp.).

Część I
Dane podstawowe:
Imię i nazwisko osoby, która składała
ww. oświadczenie:
Imię i nazwisko ucznia szkoły:
Imię i nazwisko byłego pracownika
PPGR:
Stopień pokrewieństwa w linii prostej
w stosunku do ucznia szkoły
*(odpowiednie podkreślić)

1) rodzice
2) dziadkowie
3) pradziadkowie

Oświadczam, że ww. osoba jest krewną
dziecka w linii prostej i zamieszkiwała w
miejscowości lub gminie objętej PPGR.

TAK

Część II
Uzupełnienie:
Jako niezbędne do weryfikacji danych byłych pracowników PPGR w archiwum, w Krajowym
Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (KOWR), należy uzupełnić poniższe dane:
1.

Imię i nazwisko pracownika PPGR

2.

Nazwisko panieńskie krewnej*

3.

Data urodzenia (dzień, miesiąc, rok)

4.

Dokładna nazwa PPGR, gdzie pracował/-a

5.

Imię ojca pracownika PPGR *

6.

Lata pracy w danym PPGR*

7.

Adres zamieszkania*

* jeśli znane

Pouczony/a o odpowiedzialności karnej z
art. 233 § 1 Kodeksu karnego

……………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko
rodzica/opiekuna prawnego/ ucznia pełnoletniego

Załącznik A należy uzupełnić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 grudnia br.
w jednej z następujących form:

drogą elektroniczną (skan/zdjęcie dokumentu) na adres:
magdalena.swiatek@umelblag.pl

faxem na numer: 55-239-33-46



osobiście w Urzędzie Miejskim (biuro podawcze), ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg
w kopercie z dopiskiem: Magdalena Świątek / Departament Strategii i Rozwoju
tradycyjną pocztą na adres podany poniżej (decyduje data wpływu do Urzędu):
Magdalena Świątek
Urząd Miejski w Elblągu
Departament Strategii i Rozwoju
Referat ds. funduszy unijnych i rozwoju
ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg

W razie pytań i wątpliwości należy kontaktować się z pracownikiem
Departamentu Strategii i Rozwoju: Magdalena Świątek, nr tel. 55 239-33-16.

Pouczenie: 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 od 6 miesięcy do lat 8.

