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ZAŁĄCZNIK NR 2 

 (dot. obywateli brytyjskich) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE „POWIĄZANIA TRANSGRANICZNEGO” POMIĘDZY 
POLSKĄ A WIELKĄ BRYTANIĄ 

 
 
Odpowiednie pola należy wypełnić czytelnie, DRUKOWANYMI LITERAMI,  
 

Nr telefonu kontaktowego (numer nie jest obowiązkowy ale ułatwi kontakt w sprawie wniosku):  
……………………………………………………………………………………………………. 
 
DANE OSOBY, KTÓRA PRACUJE (PRZEBYWA) W WIELKIEJ BRYTANII:  
 
1. Imię i nazwisko……………………………………………………………………………………………………….. 
 
2. Od 31 grudnia 2020 r. nieprzerwanie * do dnia złożenia niniejszego oświadczenia/do ….. r. (wskazać datę 
zakończenia pobytu/zatrudnienia/prowadzenia działalności gospodarczej/pobierania świadczeń 
emerytalnych/pobierania świadczenia z tytułu bezrobocia, w przypadku zakończenia istnienia „powiązania 
transgranicznego” przed złożeniem oświadczenia) w sytuacji mojej/członka mojej rodziny/drugiego rodzica 
dziecka - istnieje „powiązanie transgraniczne”** pomiędzy Polską a Wielką Brytanią.”  
 

* krótkotrwałe opuszczenie Wielkiej Brytanii np. z uwagi na wyjazd na urlop czy leczenie do Polski  lub innego 
państwa nie oznacza przerwania zatrudnienia/pobytu w tym kraju.  

** „Powiązania transgraniczne” istnieją przykładowo także w następujących sytuacjach: 

 obywatel polski pracuje nadal u brytyjskiego pracodawcy i podejmuje dodatkową pracę 
w Irlandii; 

 obywatel polski pracuje nadal u brytyjskiego pracodawcy, ale przenosi swoje miejsce zamieszkania do Irlandii; 
 obywatel polski odchodzi z pracy u brytyjskiego pracodawcy i podejmuje pracę w Irlandii, ale nadal zamieszkuje w 

Zjednoczonym Królestwie; 
 umowa o pracę obywatela polskiego wygasa i zawiera on nową umowę z pracodawcą 

irlandzkim, ale pracę wykonuje nadal w Zjednoczonym Królestwie; 
 obywatel polski staje się bezrobotny bez prawa do świadczenia dla bezrobotnych i nadal zamieszkuje w 

Zjednoczonym Królestwie; 
 obywatel polski staje się bezrobotny, otrzymuje świadczenie dla bezrobotnych, wyjeżdża do Polski i nadal pobiera 

tam brytyjskie świadczenie dla bezrobotnych przez dozwolony okres, poszukując pracy, a także gdy nie udało się 
mu znaleźć pracy w Polsce i wraca do Zjednoczonego Królestwa poszukiwać tam pracy; 

 umowa o pracę obywatela polskiego wygasła i pozostaje w Zjednoczonym Królestwie, nie podejmując nowej pracy 
w oczekiwaniu na osiągnięcie wieku emerytalnego; 
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Powiązanie transgraniczne istnieje z uwagi  

Charakter pobytu (zaznaczyć właściwe): 
 praca najemna w Polsce (nazwa pracodawcy): 

…………………………………………………………………….. 
 praca na własny rachunek w Polsce 

 pracownik oddelegowany przez brytyjskiego pracodawcę do pracy w Polsce 
 osoba pobierająca w Polsce: emeryturę / rentę / świadczenie z tytułu bezrobocia (właściwe podkreślić) 

 pobyt 1)  w Polsce 

 inne2) ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
1) Zaznaczyć w tylko w przypadku, gdy osoba wskazana, nie była aktywna zawodowo lub w przypadku, gdy osoba wypełniająca oświadczenie nie 
posiada informacji na temat aktywności zawodowej członka rodziny.  
2) np. pobieranie na dzień 31 XII 2020 r. świadczeń rodzinnych należnych wg ustawodawstwa polskiego, posiadanie prawa pobytu w Polsce, 
korzystanie w Polsce z uprawnień pracownika przygranicznego  

 
Składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzane są (zaznaczyć właściwe): 

 na terenie Polski 

 na terenie państwa w którym wykonywana jest praca (państwo):  ………………………………………. 

 
1) od………………………………..  do………………………………. …  …………………………………….. 
   data rozpoczęcia zatrudnienia                 data zakończenia zatrudnienia                                państwo  
 
 

NA POTWIERDZENIE TREŚCI OŚWIADCZENIA DOŁĄCZAM NASTĘPUJACE ZAŁĄCZNIKI: 
1. …………………………………………………………………………………………………………….. 
2. …………………………………………………………………………………………………………….. 
3. …………………………………………………………………………………………………………….. 
4. …………………………………………………………………………………………………………….. 
5. …………………………………………………………………………………………………………….. 

UWAGI:  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Niniejsze oświadczenie składam pod odpowiedzialnością z 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. 

 

     …………………………………                                                   ………………………………… 
Miejscowość i data            Czytelny podpis  



- 1 - 
 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

 (dot. obywateli brytyjskich) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE „POWIĄZANIA TRANSGRANICZNEGO” POMIĘDZY 
POLSKĄ A WIELKĄ BRYTANIĄ 

 
 
Odpowiednie pola należy wypełnić czytelnie, DRUKOWANYMI LITERAMI,  
 

Nr telefonu kontaktowego (numer nie jest obowiązkowy ale ułatwi kontakt w sprawie wniosku):  
……………………………………………………………………………………………………. 
 
DANE OSOBY, KTÓRA PRACUJE (PRZEBYWA) W WIELKIEJ BRYTANII:  
 
1. Imię i nazwisko……………………………………………………………………………………………………….. 
 
2. Od 31 grudnia 2020 r. nieprzerwanie * do dnia złożenia niniejszego oświadczenia/do ….. r. (wskazać datę 
zakończenia pobytu/zatrudnienia/prowadzenia działalności gospodarczej/pobierania świadczeń 
emerytalnych/pobierania świadczenia z tytułu bezrobocia, w przypadku zakończenia istnienia „powiązania 
transgranicznego” przed złożeniem oświadczenia) w sytuacji mojej/członka mojej rodziny/drugiego rodzica 
dziecka - istnieje „powiązanie transgraniczne”** pomiędzy Polską a Wielką Brytanią.”  
 

* krótkotrwałe opuszczenie Wielkiej Brytanii np. z uwagi na wyjazd na urlop czy leczenie do Polski  lub innego 
państwa nie oznacza przerwania zatrudnienia/pobytu w tym kraju.  

** „Powiązania transgraniczne” istnieją przykładowo także w następujących sytuacjach: 

 obywatel polski pracuje nadal u brytyjskiego pracodawcy i podejmuje dodatkową pracę 
w Irlandii; 

 obywatel polski pracuje nadal u brytyjskiego pracodawcy, ale przenosi swoje miejsce zamieszkania do Irlandii; 
 obywatel polski odchodzi z pracy u brytyjskiego pracodawcy i podejmuje pracę w Irlandii, ale nadal zamieszkuje w 

Zjednoczonym Królestwie; 
 umowa o pracę obywatela polskiego wygasa i zawiera on nową umowę z pracodawcą 

irlandzkim, ale pracę wykonuje nadal w Zjednoczonym Królestwie; 
 obywatel polski staje się bezrobotny bez prawa do świadczenia dla bezrobotnych i nadal zamieszkuje w 

Zjednoczonym Królestwie; 
 obywatel polski staje się bezrobotny, otrzymuje świadczenie dla bezrobotnych, wyjeżdża do Polski i nadal pobiera 

tam brytyjskie świadczenie dla bezrobotnych przez dozwolony okres, poszukując pracy, a także gdy nie udało się 
mu znaleźć pracy w Polsce i wraca do Zjednoczonego Królestwa poszukiwać tam pracy; 

 umowa o pracę obywatela polskiego wygasła i pozostaje w Zjednoczonym Królestwie, nie podejmując nowej pracy 
w oczekiwaniu na osiągnięcie wieku emerytalnego; 

 
 
 
 
 
 
 



- 2 - 
 

Powiązanie transgraniczne istnieje z uwagi  

Charakter pobytu (zaznaczyć właściwe): 
 praca najemna w Polsce (nazwa pracodawcy): 

…………………………………………………………………….. 
 praca na własny rachunek w Polsce 

 pracownik oddelegowany przez brytyjskiego pracodawcę do pracy w Polsce 
 osoba pobierająca w Polsce: emeryturę / rentę / świadczenie z tytułu bezrobocia (właściwe podkreślić) 

 pobyt 1)  w Polsce 

 inne2) ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
1) Zaznaczyć w tylko w przypadku, gdy osoba wskazana, nie była aktywna zawodowo lub w przypadku, gdy osoba wypełniająca oświadczenie nie 
posiada informacji na temat aktywności zawodowej członka rodziny.  
2) np. pobieranie na dzień 31 XII 2020 r. świadczeń rodzinnych należnych wg ustawodawstwa polskiego, posiadanie prawa pobytu w Polsce, 
korzystanie w Polsce z uprawnień pracownika przygranicznego  

 
Składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzane są (zaznaczyć właściwe): 

 na terenie Polski 

 na terenie państwa w którym wykonywana jest praca (państwo):  ………………………………………. 

 
1) od………………………………..  do………………………………. …  …………………………………….. 
   data rozpoczęcia zatrudnienia                 data zakończenia zatrudnienia                                państwo  
 
 

NA POTWIERDZENIE TREŚCI OŚWIADCZENIA DOŁĄCZAM NASTĘPUJACE ZAŁĄCZNIKI: 
1. …………………………………………………………………………………………………………….. 
2. …………………………………………………………………………………………………………….. 
3. …………………………………………………………………………………………………………….. 
4. …………………………………………………………………………………………………………….. 
5. …………………………………………………………………………………………………………….. 

UWAGI:  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Niniejsze oświadczenie składam pod odpowiedzialnością z 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. 

 

     …………………………………                                                   ………………………………… 
Miejscowość i data            Czytelny podpis  


