OŚWIADCZENIE
DANE OSOBOWE

ZLECENIOBIORCY

Nazwisko……………………………………

Imiona: 1 …………………..

2……………….………

PESEL…………..............................................................................

Data urodzenia………………………………..……………

Nazwisko rodowe…………………………………………………

Imię ojca……..……………Imię matki…………...………

Tel./kom…………………………………………………………..

e-mail………………………………………………………

Adres zamieszkania

Kod ……...…– …….….,

miejscowość

………………………………………………

ulica
……………………………......................................
nr …………..… lok. ………………………………

gmina…………………………………..powiat………………………………..województwo…………………..…….……………
Urząd Skarbowy
(nazwa i adres)
Świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, wynikające z art.233§ 1 KK, oświadczam, że:

1. Jestem / nie jestem* zatrudniony(a) (pełna nazwa zakładu pracy - szkoły)
………………………………………………………………………….…………………………….…..
na umowę o pracę
na czas nieokreślony

na umowę zlecenie
na czas określony do ...

inna, (jaka?)

2. Otrzymuję / nie otrzymuję* wynagrodzenie brutto w wysokości:
równej lub wyższej niż 3.010, 00 zł

mniejszej niż 3.010, 00 zł

3. Jestem / nie jestem* jednocześnie objęty(a) ubezpieczeniem społecznym z tytułu prowadzenia
działalności gospodarczej lub z innego tytułu, (jakiego?)……………………………..…...……………..…………………….
4. Pobieram / nie pobieram*
emeryturę
rentę

Inne świadczenie, (jakie?)…………..….……………………..

numer………………….rozliczane w (nazwa i adres)………………………………………….….………..
5. Posiadam / nie posiadam* orzeczenie o niepełnosprawności stopień…………………………………
6. Jestem / nie jestem* studentem – nr legitymacji……………………………. (załączyć ksero legitymacji)
7. Jestem / nie jestem* zarejestrowany(a) jako osoba bezrobotna w Urzędzie Pracy w …………….……
8. Wyrażam zgodę, aby moje wynagrodzenie było przekazywane na rachunek bankowy na numer konta
9. Umowa będzie / nie będzie* wykonywana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
Oświadczam, że wszystkie informacje zawarte w oświadczeniu są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym,
a odpowiedzialność karną za podanie informacji niezgodnych z prawdą lub ich zatajenie jest mi znana.
Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Zleceniodawcy o wszelkich zmianach dotyczących treści
niniejszego oświadczenia oraz przejmuję wszelką odpowiedzialność z tytułu niedotrzymania powyższego
zobowiązania.
Wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie mojego wizerunku w materiałach promocyjnych
i informacyjnych programu „SKS” w tym do publikacji, pokazywania i wykorzystywania w sposób niekomercyjny
w dowolnym formacie i we wszystkich mediach.
Zobowiązuję się do realizacji projektu zgodnie z założeniami i podejmuję wszelkie obowiązki z nich wynikające.
Oświadczam, że zapoznałem się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (zakładka SKS na Podkarpaciu).
Oświadczam, że zapoznałem się Założeniami Programu Szkolny Klub Sportowy 2022.
Wyrażam zgodę na otrzymanie rozliczenia podatkowego PIT -11 na adres e-mail wskazany w oświadczeniu.
X

Odpowiednie pola zaznaczyć czytelnym X * niepotrzebne skreślić

………………………………………………………..
(data i czytelny podpis Zleceniobiorcy)

