
Zal. I{r I do Oglo|'erd. PLW w Poznrllu

" 
dda l4.lo.2o2l r.

oSwt A Dcz EN I E zt-tcE NtoBtoRcy

Dane osobowe

Nazwisko i imie............

lmiona rodzicdw..........

oata urcdzenia ........................................ Mieisce urodzenia

Nazwisko rodowe........

Obywatelstwo..............

PESr1....................................................... Ntp

4.

5.

3.

2.

Jestem: emerytem tak/nie*
rencistQ tak/nie*

posiadam orzeczenie o stopniu niepelnosprawnoici tak /nie *

JeSli wpisanotak, okre3lit orzeczonystopied niepelnosprawnoki.

6. OSwiadczenie dla cel6w powszechnego ubezpieczenia spolecznego
Dotyczy/nie dotyczy (niewlajciwe pnekrejlic, aiejlidotyczy wypetnia poni:ej)
Oiwiodczom, i2
- stosunku pracy

- czlonkostwa w rolniczej sp6ldzielni k6lek rolniczych
- stosunku: SW, ABW, AW, CBA. SUW i SWW, p.S_p., BOR

- wykonywania umowy-zlecenia na nec2 innego zleceniodawcy zawartej w dniu
- prowadzenia pozarolniczej dziala Ino(ci gospoda rczej na wlasne nazwisko



- na podstawie umowy o prace nakladczQ zawartej w dniu ...................

- pobieram zasilek macierryiski

- jestem iolnierzem zawodowym

- jestem funkcjonariuszem sluiby celnej

- z inneto tytulu (okrejlia tytul ....................... ....... .. .. .. ... ..- )

- oiwiadczam, ie jestem ucaniem gimnazjum/szkoly ponadEimnazjalnej/ szkoly

ponadpodstawowej/studentem do ukoiczenia 26lat ( . - . . . . . . . . . - . . . . . . . .. ..

------'i;;;fi-' """"""---------'

Dotycry/nie dotyczy (niewla3ciwe pnekreilid; je6li dotyczy wypelnia poniiei)

R6wnocueinie o<wiadczam, ii podstawa wymiaru skladek na ubezpieczenie spoleczne

(emerytalne i rentowe) z okreSloneSo pneze mnie tytutu w przelicreniu na okres miesiQca

jest (wpisat odpowiednior niisza, r6wna, wyisza) . .. ... .. . .. ... .. ..

- od kwoty/kwocie minimalneSo wvnagrodzenia za prace, kt6re bedzie wynosilo w 2022

roku 3 O1O,- zl. (slownie zlotych: tny tysiQc€ d.iesled.loty.h (xyloo)'

od podstawy/podstawie wymiaru skladek dla os6b prowadzEcych dzialalno6'

gospodarczq ustalonej iopublikowanej na 2022 r.*

Tel. Kontaktowy..... .....

OJwiadazam, i€ wstystkh inforftaci€ zawafte w o6wlad@eniu sq tSodne a€ stanem

faktycrnym i pEwnym. a odpowiedzialnoJi kama za podanle intormacii nieztodnych

r prawde lub ich zatajenie jest mi rnana.

w prrypadku podania blednYch infotmacil, a taue nie pneka.ania infotma'jl o tmianle

danvch, kt6rc majq wplyr'v na optdcanie rkladek t ub€tpiectenla spoleczneSo robowiazlie

siq rwr6cia platnikowi oplacone p.zez nlego do zUS_u skladki na ub€tplea4nie spoleche

(emervtalne, rcntowc) finan$wane 2e Jrodk6w ub€zpleczon€8o wlaz z ustawowyml

odsetkami od cateSo powstalego zedfuienia.

zobowiazuj€ sie do nleadocrneto poinfoinowania zleaeniodawcy o wszelkich rmianach

dotycrecych tre&l niniei.tego oawiadczenia oraz prtejmuiQ odpouiedzialnoJt z tYttllu

niedotrrymania powyisego lobowiQzania.

Upowainiarn zlecaniodawcQ do dokonanla w mol|n imi€niu zglosrenia do ub€zpieaenia

!d rowotneSo.

D.ta i podpis ZleceniobiorcY-.----.-------.--

*niepotrzebne skreSlia


