Strona 3 z 3
OŚWIADCZENIE ZLECENIOBIORCY

Ja, niżej podpisany/-a


(imię i nazwisko)
Zamieszkały/-a


(adres zamieszkania)

Legitymujący/-a się dowodem osobistym seria

numer

wydanym przez:

PESEL

oświadczam, że:

	posiadam status studenta, nie ukończyłem/-am 26 roku życia i dysponuję ważną legitymacją studencką (kopia stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia):


TAK

NIE

	posiadam zatrudnienie w innym zakładzie pracy:


TAK

NIE

Część: a  i/lub  b wypełnić, w przypadku twierdzącej odpowiedzi na pytanie w pkt 2:

	na podstawie umowy o pracę,  nazwa i adres zakładu/-ów pracy:

   






	na podstawie umowy zlecenie, nazwa i adres Zleceniodawcy/-ów*:












* jeżeli Zleceniobiorca posiada tylko i wyłącznie zatrudnienie w oparciu o umowy zlecenia, prosimy o udostępnienie do wglądu oryginałów wszystkich aktualnych umów zleceń, w celu poprawnego ustalenia składek ZUS.
	Informuję, że na podstawie umowy o pracę,  osiągam w przeliczeniu na miesiąc 

            rozliczeniowy, co najmniej minimalne wynagrodzenie obowiązujące w roku:



TAK

NIE



	Prowadzę działalność pozarolniczą działalność gospodarczą:


TAK

NIE


Część: a  i  b należy wypełnić w przypadku twierdzącej odpowiedzi na pytanie w pkt 4:
	Składki ZUS odprowadzam na zasadach preferencyjnego tzw. „małego” ZUS:


TAK

NIE


	Przedmiot umowy zlecenie zawartej z


(nazwa przedsiębiorstwa Zleceniodawcy)
wchodzi w zakres prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej:


TAK

NIE


	Jestem emerytem:


TAK

NIE


Należy wypełnić w  przypadku odpowiedzi twierdzącej:
Nr decyzji:

O/ZUS:

	Jestem rencistą/ otrzymuję rentę rodzinną:


TAK

NIE

Należy wypełnić w  przypadku odpowiedzi twierdzącej:

Stopień niepełnosprawności:

Nr decyzji:

O/ ZUS:


	Posiadam orzeczony stopień o niepełnosprawności:


TAK

NIE

Należy wypełnić w  przypadku odpowiedzi twierdzącej:

Stopień niepełnosprawności:

Numer decyzji Powiatowego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w



	Wnoszę o dobrowolne ubezpieczenie (zakreślić właściwe*):

	emerytalne i rentowe

	chorobowe
	nie dotyczy




Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
Zobowiązuję się do niezwłocznego powiadamiania Zleceniodawcy, o każdorazowej zmianie/ zmianach danych, podanych  w  niniejszym oświadczeniu. 
Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku konieczności objęcia niniejszej umowy obowiązkową składką na ubezpieczenie emerytalne oraz rentowe i/lub zdrowotne Firma/Uczelnia/Zakład dokona takiego zgłoszenia oraz naliczy stosowne składki, które zostaną potrącone z mojego wynagrodzenia oraz przekazane do ZUS. 
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że nieprawidłowe wypełnienie oraz nieterminowe złożenie oświadczenia/ powiadomienia o zmianie danych osobowych lub sytuacji zawodowej może uniemożliwić poprawną i terminową realizację wypłaty lub spowodować nieprawidłowości w dokumentacji zgłoszeniowej, bądź rozliczeniowej względem ZUS, co może skutkować koniecznością złożenia korekty i uregulowaniem należnych zobowiązań (w tym odsetek), którymi zostanę obciążony/a.





   (podpis Zleceniobiorcy)

     (data i miejsce)
         				                               





















* Ubezpieczony może zdeklarować wolę dobrowolnego opłacania składki na ubezpieczenie :


	emerytalno-rentowe - jeżeli posiada inne tytuły do ubezpieczenia i osiąga co najmniej minimalne wynagrodzenie.


Uwaga - wybór opcji dobrowolnego opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, spowoduje brak możliwości wyboru opłacania dobrowolnej składki na ubezpieczenie chorobowe.
Osoby posiadające status studenta, które nie ukończyły  26 roku życia nie mają możliwości skorzystania z dobrowolnego ubezpieczenia emerytalno-rentowego, nawet jeżeli wyrażą taką wolę (wyjątek od tej zasady stanowi sytuacja, kiedy student jest zatrudniony także w oparciu o umowę o pracę u swojego Zleceniodawcy - wówczas odprowadzane są obligatoryjnie składki ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz wypadkowe).

	chorobowe - jeżeli przedmiotowa umowa zlecenie jest jedynym tytułem do ubezpieczenia czyli, w momencie kiedy Zleceniobiorca jest objęty obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalno-rentowym u Zleceniodawcy. 


Osoby posiadające status studenta, które nie ukończyły  26 roku życia są wyłączone z możliwości skorzystania z dobrowolnego odprowadzania składki na ubezpieczenie chorobowe  (wyjątek od tej zasady stanowi sytuacja, kiedy student jest zatrudniony także w oparciu o umowę o pracę u swojego Zleceniodawcy - wówczas odprowadzane są obligatoryjnie składki ZUS na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz wypadkowe i w takiej sytuacji istnieje możliwość  dobrowolnego odprowadzenia składki na ubezpieczenie chorobowe).




