OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU I DOCHODZIE*
Ja,

Imiona i nazwisko
Zamieszkały,

Pesel

Adres stałego zameldowania (ulica, nr domu)

Miejscowość

Kod Pocztowy
Seria i nr dowodu
I. Oświadczam, że obecnie jestem zatrudniony w:

Nazwa pracodawcy

NIP pracodawcy

Adres (ulica, nr domu)

Nr. REGON

Kod Pocztowy

Miejscowość

Telefon kontaktowy

Zatrudniony jestem od dnia:
na czas:
nieokreślony
określony do dnia:

na stanowisku:
próbny

zastępstwa

na podstawie:
umowy o pracę

kontraktu

umowy zlecenie

Moje średnie wynagrodzenie NETTO z ostatnich1):

3m

umowy o dzieło
6m

inne, (jakie?):

12 m

słownie:

wyniosło:
Wynagrodzenie:
nie jest obciążone

jest obciążone

tytułem egzekucji

alimentami

spłatą pożyczki/kredytu

inne

Miesięczne obciążenie wynosi:

(jakie?):
II. Posiadam dochód z tytułu Emerytury/Renty/Świadczenia przedemerytalnego 2):
Mój średni dochód NETTO za ostatni miesiąc:
słownie:

wyniósł:
Dochód:
nie jest obciążony

jest obciążony

tytułem egzekucji

alimentami

spłatą pożyczki/kredytu

inne

Miesięczne obciążenie wynosi:

(jakie?):
III. Pozostałe inne dodatkowe dochody netto z ostatnich 12 miesięcy:
wyniosły:

słownie:

Dochód z tytułu:
Dodatkowy dochód:
nie jest obciążony

jest obciążony

tytułem egzekucji

alimentami

spłatą pożyczki/kredytu

inne

Miesięczne obciążenie wynosi:

(jakie?)
średni dochód z wyjątkiem dochodów z tytułu: nagród, dywidend, ekwiwalentów, dodatków, zasiłków,
odpraw, honorariów, świadczeń z ZFŚS, świadczeń socjalnych, świadczeń urlopowych, odszkodowań,
premii wypłacanych półrocznie i rocznie.
2)
niepotrzebne skreślić
* Oświadczenie ważne jest 30 dni od dnia wystawienia, oświadczenie nie właściwie wypełnione,
niekompletne lub nieczytelne nie będzie honorowane.
** Wystawca Oświadczenia ponosi odpowiedzialność prawną w przypadku podania danych niezgodnych z
prawdą
1)

Oświadczam pod rygorem odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 297 Ustawy z dnia 06.06.1997 r. Kodeks Karny, że podane wyżej informacje
są zgodne ze stanem faktycznym. Zgodnie z art. 23, ust. 1, pkt. 1 i 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych wyrażam
zgodę na weryfikację informacji zawartych w oświadczeniu o zatrudnieniu i dochodzie przez SKOK "Rafineria" z siedzibą w Gdańsku, upoważniając
pracodawcę do potwierdzenia danych zawartych w tym oświadczeniu.

Data i czytelny podpis osoby wypełniającej oświadczenie

Wypełnia pracownik SKOK Rafineria potwierdzający oświadczenie
Średnie wynagrodzenie NETTO z ostatnich ...... miesięcy wynosi………………………............................................
Dane z oświadczenia zostały potwierdzone dnia………………………....…………….........................................
O godzinie…………………….. pod nr telefonu…………..…………………………….........................................…
prze Pana(ią)……………………………………………………………………………........................................…..
Zajmującego(ą) stanowisko……………………………………………………….........................................………...
Nr telefonu potwierdzony u operatora………………………………………….............…………....
Dane zawarte w oświadczeniu są:

zgodne

Odmówiono potwierdzenia danych z oświadczenia

nie zgodne
Podpis i pieczątka pracownika SKOK Rafineria potwierdzającego oświadczenie
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