RPI
OŚWIADCZENIE
PRZEDSIĘBIORCY O NIEOTRZYMANIU POMOCY INDYWIDUALNEJ NA NAPRAWĘ SZKÓD
WYRZĄDZONYCH PRZEZ KLĘSKI ŻYWIOŁOWE LUB INNE NADZWYCZAJNE ZDARZENIA
Instrukcja wypełniania
1. Wypełnij WIELKIMI  LITERAMI
2. Pola wyboru zaznacz znakiem X
3. Wypełnij kolorem czarnym lub niebieskim (nie ołówkiem)

Dane identyfikacyjne
NIP
Jeżeli nie masz NIP, wpisz numer PESEL lub serię i numer dowodu potwierdzającego
tożsamość obywatela UE

REGON
Jeżeli nie masz numeru REGON, wpisz numer PESEL lub serię i numer dowodu
potwierdzającego tożsamość obywatela UE

PESEL

Data urodzenia
dd

Rodzaj dokumentu tożsamości

/

mm

/

rrrr

Seria i numer dokumentu

Wpisz „1” jeśli dowód osobisty lub „2” jeśli paszport

Imię

Nazwisko

Nazwa

Dane adresowe
Ulica

Numer domu

Kod pocztowy

Numer lokalu

Poczta

Miejscowość

Gmina/ Dzielnica

Numer telefonu

E-mail
Podaj numer telefonu i e-mail – to ułatwi nam kontakt w sprawie

Zagraniczny kod pocztowy

Nazwa państwa
Podaj, jeśli Twój adres jest inny niż polski

Podaj, jeśli Twój adres jest inny niż polski

Symbol państwa
Nie musisz podawać symbolu państwa, jeśli składasz ten formularz w formie papierowej
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RPI
Treść oświadczenia
Na podstawie art. 75 § 2 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego [1], pouczony o odpowiedzialności za fałszywe zeznania
[2], dobrowolnie oświadczam [3], że nie otrzymałem pomocy indywidualnej na naprawę szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe
lub inne nadzwyczajne zdarzenia.
W przypadku, gdy w okresie od dnia złożenia niniejszego oświadczenia do dnia udzielenia ulgi/ umorzenia należności uzyskam
pomoc indywidualną na naprawę szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia, zobowiązuję się do
niezwłocznego powiadomienia ZUS o wysokości uzyskanej pomocy.
[1] Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257).
[2] Zgodnie z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2017 r. poz. 2204, z późn. zm.) kto, składając
zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę,
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.
[3] W imieniu przedsiębiorców oświadczenie składają osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu.
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Czytelny podpis

Informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), są dostępne w centrali lub terenowych jednostkach organizacyjnych ZUS oraz na stronie
internetowej ZUS pod adresem: http://bip.zus.pl/rodo/rodo-klauzule-informacyjne
Skład: Poligrafia ZUS/W-wa; zam. nr 3003/18
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