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Oświadczenie Zleceniobiorcy do umowy zlecenie 
 

Dane podstawowe: 

Nazwisko i Imię:  Imiona rodziców:  

Nazwisko rodowe:  Data i miejsce urodzenia:   

Obywatelstwo:   PESEL:   NIP:   

Adres, ulica:  Nr domu:  Nr mieszkania:  

Kod pocztowy:  Miejscowość:  

Gmina:  Powiat:  Województwo:  

Tel. kontaktowy:  E-mail:  

Urząd Skarbowy - adres:   

 

Oświadczenie dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego: 
 

Oświadczam, że: 

1. Jestem zatrudniony/a na postawie umowy o pracę:  TAK/NIE* 

w:  

(dokładna nazwa i adres zakładu pracy) 

Wynagrodzenie ze stosunku pracy  
w kwocie brutto wynosi: 

co najmniej minimalne wynagrodzenie/mniej niż minimalne wynagrodzenie* 

2. Jestem zatrudniony/a na postawie umowy zlecenia:  TAK/NIE* 

w (dokładna nazwa i adres zakładu pracy):  

Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia 
w kwocie brutto wynosi: 

co najmniej minimalne wynagrodzenie/mniej niż minimalne wynagrodzenie* 

Umowa zlecenia w innym zakładzie pracy została zawarta na okres od:  do:  

3. Jestem uczniem szkoły: ponadpodstawowej/ponadgimnazjalnej/studentem* i nie ukończyłem/am 26 lat TAK/NIE* 

w (nazwa szkoły/uczelni, rok studiów):  

Numer legitymacji szkolnej/studenckiej*: 

4. Jestem osobą bezrobotną: TAK/NIE* Jestem zarejestrowany/a w Urzędzie Pracy: TAK/NIE* 

w (adres Urzędu Pracy):  

z: z prawem/bez prawa*  do zasiłku dla bezrobotnych 

5. Podlegam ubezpieczeniu społecznemu rolników od dnia: TAK/NIE* data powstania ubezpieczenia:  

Właściwą Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jest:  

 (siedziba właściwej KRUS) 

6. Jestem: emerytem/rencistą* TAK/NIE* numer legitymacji:  

7. Prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą: TAK/NIE* 

8. Jestem osobą niepełnosprawną - posiadam oświadczenie o stopniu niepełnosprawności: TAK/NIE* 

jeśli „TAK” proszę określić stopień niepełnosprawności:  

 
 

………………………………………………………………………………………….. 
Data i podpis Zleceniobiorcy 

* - niewłaściwe skreślić 
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Zgodnie z powyższym oświadczeniem z tytułu wykonywania tej umowy: 
 

 X - należy wstawić znak X w odpowiednim wierszu 

1. 

 - podlegam obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu:  

 - chce podlegać dobrowolnemu ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu 

oraz 

 - chcę 

 - nie chce być objęty dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym 

2.  - nie podlegam obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu 

Oświadczam, że wszystkie informacje są zgodne ze stanem faktycznym i zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia o 

wszelkich zmianach oraz przejmuję odpowiedzialność z tytułu niedotrzymania powyższego zobowiązania. 
 
Dane osobowe podane wyżej podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie 

danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Niniejszym upoważniam Z LECENIODAWCĘ do 
przetwarzania moich danych osobowych - obecnie i w przyszłości - w celach ewidencyjnych, podatkowych i ubezpieczeniowych 
związanych z realizacją zawartej umowy. 

Wynagrodzenie proszę o przelanie na konto bankowe: 

Nazwa i adres banku:  

                          

 
 

 
 

 

 

………………………………………………………………………………………….. 

Data i podpis Zleceniobiorcy 
 
 

 
 
 

Metryczka projektu - uzupełniają przedstawiciele grupy nieformalnej (koordynator/lider):  

Umowa zlecenie zawarta na podstawie umowy dotacji nr: FIO/2014/AAO_PIO/ 

Rodzaj/nazwa pracy/usługi - zgodnie z budżetem:  

Warunki zatrudnienia - stawka:  Okres zatrudnienia od:  do:  

 

 
 
 
 

………………………………………………………………………………………….. 
Data i podpis Koordynatora/Lidera grupy nieformalnej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* - niewłaściwe skreślić 


