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Rybnik, dnia ............................................. 

 ......................................  
pieczątka jednostki 

Centrum Usług Wspólnych w Rybniku 

Dział Płac 

ul. Władysława Stanisława Reymonta 69 

44-200 Rybnik

Sprawa: oświadczenie zleceniodawcy w sprawach kadrowych 

Lp.  DANE IDENTYFIKACYJNE ZLECENIOBIORCY 

1) Imię (imiona) i nazwisko  ........................................................................................ 

2) Nazwisko rodowe  ........................................................................................ 

3) Data i miejsce urodzenia  ........................................................................................ 

4) Imiona rodziców  ........................................................................................ 

5) Numer PESEL  ........................................................................................ 

6) Obywatelstwo  ........................................................................................ 

7) Adres zameldowania  ........................................................................................ 
ulica, numer, kod, miejscowość, 

 ........................................................................................ 
poczta, gmina, powiat, województwo 

8) Adres zamieszkania  ........................................................................................ 
ulica, numer, kod, miejscowość,

 ........................................................................................ 
poczta, gmina, powiat, województwo

9) Urząd Skarbowy  ....................................... , ..................................... 

10) Oddział NFZ

DANE ZWIĄZANE Z UMOWĄ - zleceniobiorca: 

11) wskazuje rachunek bankowy do wypłat należności z powyższej umowy o numerze

 ............................................................................................................................................... 

12) jest pracownikiem tutejszej jednostki (jeżeli wybrano TAK oraz pracownik
jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, to proszę przejść

do punktu 23)

13) jest emerytem/rencistą, jeżeli TAK to proszę podać: *
od kiedy ………………………, numer emerytury/renty* ………………………….….. 

14) przedłożył orzeczenie o niepełnosprawności, jeżeli TAK to proszę podać: *
od kiedy………………………, stopień niepełnosprawności ………………………..… 

* należy zaznaczyć właściwą opcję
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15) osiąga każdego miesiąca minimalne wynagrodzenie z innych umów niż  
powyższa w okresie realizacji niniejszej umowy* 

16) powinien mieć naliczoną składkę na Fundusz Pracy* 

17) prowadzi działalność gospodarczą* 
jeżeli TAK, to proszę podać numer NIP …………………………………………………… 

18) jest objęty ubezpieczeniem społecznym z tytułu prowadzenia  
działalności gospodarczej* 

19) pozostaje w rejestrze bezrobotnych Powiatowego Urzędu Pracy* 

20) jest studentem lub uczniem w wieku do 26 roku życia* 

21) przebywa na urlopie wychowawczym, macierzyńskim,  
rodzicielskim, bezpłatnym* 

22) wnosi o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem* 

 

 

DANE DOTYCZĄCE UMOWY ZLECENIA (nazwisko) ...........................................................  

23) Numer umowy  

24) Charakter umowy  

25) Data rozpoczęcia umowy  

26) Data zakończenia umowy  

27) Tytuł ubezpieczenia (kod)  

28) Podgrupa w planach finansowych  

29) Rozdział  

30) Termin(/y)  wypłat(/y)  

31) 
Kwota(/y) brutto w 
poszczególnych okresach 

 

32) Uwagi: 

 

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (Ustawa z dnia 6 
czerwca 1997r. Kodeks Karny) informuję, iż dane zawarte w oświadczeniu są zgodne  
z danymi osobowymi posiadanymi przez jednostkę, a o wszelkich zmianach zobowiązuję 
się powiadomić CUW w Rybniku. 

 

 Dyrektor 
 

 

 

  ............................................  

 (pieczątka i podpis) 

 

 
* należy zaznaczyć właściwą opcję 
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