
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZY DOCHODÓW UZYSKANYCH  

Z TYTUŁU UMOWY O PRACĘ/ MIANOWANIA/ POWOŁANIA/ 

KONTRAKTU/ UMOWY ZLECENIA/ UMOWY O DZIEŁO/ 

MARYNARZA/RENTY/ EMERYTURY/ 

ŚWIADCZENIA PRZEDEMERYTALNEGO 

Oświadczenie jest ważne 30 dni od daty wystawienia 
 
 
 

      PESEL       

Imię i nazwisko Wnioskodawcy/Poręczyciela1 
 

 nie jestem w okresie wypowiedzenia umowy o pracę lub w okresie próbnym3. 

 jestem w okresie wypowiedzenia umowy o pracę lub w okresie próbnym3 

 nie znajduje się w stanie likwidacji ani nie toczy się przeciwko niemu postępowanie upadłościowe 

 znajduje się w stanie likwidacji lub toczy się przeciwko niemu postępowanie upadłościowe 

  

 nie jestem w okresie wypowiedzenia umowy o pracę 

 jestem w okresie wypowiedzenia umowy o pracę 

 nie znajduje się w stanie likwidacji ani nie toczy się przeciwko niemu postępowanie upadłościowe 

 znajduje się w stanie likwidacji lub toczy się przeciwko niemu postępowanie upadłościowe 

 
 

                                                                        
1 Niewłaściwe skreślić 
2 Zaznaczyć właściwe 
3 Okres próbny dotyczy tylko umów o pracę i kontraktów 

I. Ja niżej podpisany/a oświadczam, iż z tytułu2: 

 umowy o pracę   mianowania/powołania  kontraktu  pełnienia funkcji kadencyjnych 

zawartej   na czas nieokreślony   na czas określony do dnia       

uzyskuję dochód od dnia       

zatrudniony jestem na stanowisku       

 w pełnym wymiarze czasu pracy    w niepełnym wymiarze czasu pracy 

z ww. tytułu w okresie ostatnich 3 miesięcy uzyskałem/am średniomiesięczny dochód netto w wysokości       zł 

słownie złotych       

Nazwa pracodawcy       

Adres pracodawcy       

Telefon kontaktowy do pracodawcy do weryfikacji danych zawartych w oświadczeniu       

Oświadczam, iż2:  

Oświadczam, iż pracodawca2: 

 umowy zlecenia/o dzieło  powołania w spółkach kapitałowych (nie na podstawie umowy o pracę) 

zawartej   na czas nieokreślony  na czas określony do dnia        

uzyskuję dochód od dnia        

Obecna umowa obowiązuje  od dnia       do dnia       

zatrudniony jestem na stanowisku       

z ww. tytułu w okresie ostatnich 12 miesięcy uzyskałem/am średniomiesięczny dochód netto w wysokości       zł 

słownie złotych       

Nazwa pracodawcy       

Adres pracodawcy       

Telefon kontaktowy do pracodawcy do weryfikacji danych zawartych w oświadczeniu       

Oświadczam, iż2:  

Oświadczam, iż pracodawca2:  



 

 Marynarz     

uzyskuję dochód od dnia        

ostatnia umowa obowiązuje/obowiązywała1   od dnia       do dnia       

Łączny czas zatrudnienia w okresie ostatnich 12 miesiącach wynosi co najmniej 6 miesięcy i obecnie pozostaję bez umowy krócej niż 3 miesiące2: 

 TAK  NIE 

z ww. tytułu w okresie ostatnich 12 miesięcy uzyskałem/am średniomiesięczny dochód netto w wysokości       zł 

słownie złotych:       

Nazwa ostatniego pracodawcy       

Adres pracodawcy       

Telefon kontaktowy do pracodawcy do weryfikacji danych zawartych w oświadczeniu       

 nie jestem w okresie wypowiedzenia umowy o pracę 

 jestem w okresie wypowiedzenia umowy o pracę 

 nie znajduje się w stanie likwidacji ani nie toczy się przeciwko niemu postępowanie upadłościowe 

 znajduje się w stanie likwidacji lub toczy się przeciwko niemu postępowanie upadłościowe 

  

 
 

II. Powyższy dochód: 

 nie jest obciążony na mocy wyroków sądowych, pożyczek pracowniczych lub innych tytułów 

 jest obciążony miesięczną kwotą w wysokości :       z tytułu:        

 
Wiarygodność powyższych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 297 ustawy z dnia 6 
czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.).  
 
Oświadczam jednocześnie, że informacje zawarte w przedstawionych przeze mnie dokumentach są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.  
 
Przyjmuję do wiadomości, że oświadczenia wypełnione niewłaściwie, niekompletnie lub nieczytelnie nie będzie honorowane. 
 
Upoważniam PKO Bank Polski S.A.. do weryfikacji danych zawartych w niniejszym oświadczeniu. 
 

   
 
 

  
 

     

Podpis Wnioskodawcy/Poręczyciela1  Miejscowość    Data 

 

Oświadczam, iż
2
:  

Oświadczam, iż pracodawca2:  

 emerytury krajowej  emerytury zagranicznej  świadczenia przedemerytalnego 

z ww. tytułu w okresie ostatnich 3 miesięcy uzyskałem/am średniomiesięczny dochód netto w wysokości       zł 

słownie złotych       

    

 renty krajowej  renty zagranicznej 

przyznanej na czas  nieokreślony  na czas określony do dnia       

z ww. tytułu w okresie ostatnich 3 miesięcy uzyskałem/am średniomiesięczny dochód netto w wysokości       zł 

słownie złotych:       

      


