
OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany/a

ZLECENIOBIORCY NIE BĘDĄCEGO PRACOWNIKIEM UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE

Zamieszkały/a

Seria i nr dowodu

oświadczam, że:

(imię i nazwisko)

(adres)

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

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

PESEL

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

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

Urząd Skarbowy

Konto bankowe:

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

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

1) jestem zatrudniony na podstawie umowy o pracę i moje wynagrodzenie brutto jest wyższe*/niższe* niż kwota
minimalnego wynagrodzenia.
2) jestem zatrudniony na podstawie umowy zlecenia/kilku umów zlecenia w innym niż Uniwersytet Medyczny w
Lublinie zakładzie pracy w czasie obowiązywania przedmiotowej umowy  i z tego tytułu odprowadzane są składki na
obowiązkowe ubezpieczenia społeczne*.  Z tytułu wykonywania tej/tych umowy/umów zlecenia uzyskuję przychód
miesięczny:
- w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia brutto*
- w wysokości poniżej minimalnego wynagrodzenia brutto*;
3) jestem emerytem*;
4) jestem rencistą*;
5) mam stopień niepełnosprawności (wpisać jaki)..........................................
6) jestem osobą bezrobotną*;
7) jestem studentem poniżej 26 roku życia*;
8) jestem doktorantem*;
9) prowadzę działalność gospodarczą i opłacam składki na ubezpieczenie społeczne*;  a wysokość podstawy, od
której opłacam składki wynosi:
 - min. 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia*
 - min. 30% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia tzw. 'preferencyjne składki ZUS'*
10) jestem zatrudniony na podstawie kilku różnych form zatrudnienia w czasie obowiązywania przedmiotowej umowy.
Moje wynagrodzenie brutto łącznie z wszystkich form zatrudnienia jest wyższe*/niższe* niż kwota minimalnego
wynagrodzenia.
11) z tytułu zawieranej umowy wnoszę*/nie wnoszę* o objęcie niniejszej umowy dobrowolnymi składkami na
ubezpieczenia:
- emerytalne i rentowe*
- chorobowe*

12) kod tytułu ubezpieczenia: ........................................................................
w przypadku emeryta 041110
w przypadku emeryta o lekkim stopniem niepełnosprawności 041111
w przypadku emeryta o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 041112
w przypadku emeryta o znacznym stopniu niepełnosprawności 041113
w przypadku rencisty 041120
w przypadku rencisty o lekkim stopniu niepełnosprawności 041121
w przypadku rencisty o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 041122
w przypadku rencisty o znacznym stopniu niepełnosprawności 041123
pozostali 041100
w przypadku pozostałych o lekkim stopniem niepełnosprawności 041101
w przypadku pozostałych o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 041102
w przypadku pozostałych o znacznym stopniu niepełnosprawności 041103

13) kod oddziału NFZ ...........................................................
14) okres, na który ma być zawarta umowa zlecenia z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie od ............. do .............

W przypadku jakiejkolwiek zmiany w/w danych zobowiązuję się niezwłocznie złożyć Zleceniodawcy stosowne
oświadczenie. Jeżeli niezłożenie lub nieterminowe złożenie przeze mnie oświadczenia spowoduje konsekwencje
finansowe dla Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zobowiązuję się do ich pokrycia w pełnej wysokości.

Lublin, dnia null r.

(podpis Zleceniobiorcy)

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

Zintegrowany System Informatyczny CDN Egeria

* - podkreślić właściwe


