Załącznik nr 7
do Zarządzenia Rektora Nr 43/2021

................................. dn. .............................
Nazwisko............................................................................ Imię (pierwsze) ...................................................................
data urodzenia ...........................19......... r.
NIP .................................................................................... PESEL ................................................................................
miejsce zamieszkania: ul. ................................................................... nr domu ................... nr lokalu ........................
miejscowość............................................................... kod ......................... poczta ......................................................
gmina .................................. powiat........................................... województwo ............................................................
Urząd Skarbowy (nazwa i adres) ...................................................................................................................................
Oświadczam, że jestem/nie jestem* emerytem/rencistą*
Rachunek
dla Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach za ................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
na kwotę .......................zł, słownie zł .............................................................................................................................
Należność proszę przekazać na konto bankowe nr .......................................................................................................
nazwa Banku .................................................................................................................................................................
Oświadczam, że w okresie wykonywania umowy zlecenia/ umowy o dzieło:
 jestem/byłem zatrudniony(a) w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach na postawie umowy
o pracę.
 jestem/byłem zatrudniony(a) u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę i osiągam miesięcznie z tego
tytułu co najmniej minimalne wynagrodzenie.
 jestem/byłem zatrudniony na podstawie innej umowy zlecenia i uzyskana w miesiącu podstawa wymiaru
składek na ubezpieczenie społeczne jest wyższa od minimalnego wynagrodzenia.
 prowadzę/prowadziłem(am) działalność gospodarczą z tytułu której podlegam ubezpieczeniom społecznym
opłacam składki ZUS od podstawy wynoszącej nie mniej niż 60% prognozowanego przeciętnego
wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym roku kalendarzowym.
W przypadku, gdy Zleceniobiorca nie spełnia przynajmniej jednego z warunków określonych powyżej
powinien wypełnić oświadczenie do rachunku.
Dzieło/zlecenie* zostało wykonane całkowicie/częściowo* zgodnie z umową Nr …….............
Dzieło/zlecenie* zostało wykonane i przyjęte
Rachunek sprawdzono pod względem merytorycznym
.............................
Dział Spraw
Pracowniczych

……………….………
kierownik jednostki
organizacyjnej
lub studiów podyplomowych,
lub kursów dokształcających

............…….…….......
opiekun praktyk
(czytelny podpis)

................................ ...............................
kierownik tematu
badawczego (grantu,
statutowego, własnego)*

podpis wystawcy
rachunku

* niepotrzebne skreślić
1. Wynagrodzenie brutto

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

2. Składka ubezpieczenia społecznego

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

3. Koszty uzyskania (.......% pkt.1)

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

4. Podstawa opodatkowania

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

5. Zaliczka na podatek

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

6. Składka ubezpieczenia zdrowotnego

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

Do wypłaty

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

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym ............……………
Zatwierdzono
...........................................
Kwestor

.........................................
Kanclerz

OŚWIADCZENIE
do rachunku z dnia …………….
Osoby wykonującej pracę na podstawie umowy-zlecenia*
(wypełnić drukowanymi literami)
1. Imię i nazwisko:…………………………………………………………………………………………
2. PESEL :……………………………………….
3. NIP (dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą) :……………………………………….
4. Uzyskany przychód w poszczególnym miesiącu:
Miesiąc
Rok

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

(należy uzupełnić)

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

Umowa zlecenie
od ……….….
do …………..
Działalność
gospodarcza
Umowa
o pracę
(niepełny etat)

Inne………..

………..

………..

………..

………..
RAZEM
1. W tabeli należy uwzględnić przychód stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne
i rentowe otrzymany z innych źródeł w miesiącach trwania niniejszej umowy zlecenia. Należy podać
otrzymaną kwotę przychodu w celu ustalenia łącznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe.
2. W tabeli nie należy uwzględniać przychodu stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe wypłaconego po miesiącu, w którym ustał tytuł do ubezpieczenia tj. w miesiącu,
w którym ubezpieczony nie podlegał już ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu ani jeden dzień.

………………………………...
podpis czytelny
* Oświadczenia nie składają osoby, które wykonują pracę na podstawie umowy o dzieło.

