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Załącznik nr 9 do zarządzenia Rektora 
nr 6 z dnia 18 stycznia 2018 r. 

OŚWIADCZENIE ZLECENIOBIORCY DO CELÓW UBEZPIECZENIOWYC H 
niebędącego pracownikiem SGH 

– wypełnia tylko osoba podpisująca umowę zlecenia – 

/Należy przekazać do Kwestury (za pośrednictwem osoby, która podpisała umowę w imieniu SGH) 
niezwłocznie po zawarciu umowy zlecenia/ 

nr CRU – …………………………., nr Workflow – …………………………. 
zawarta na okres od ………………………… do ………………………… 

Dane osobowe 

Nazwisko i imiona  

Nazwisko rodowe 
(jeśli była dokonywana zmiana nazwiska) 

 

PESEL  

NIP (obowiązkowo podają osoby 
prowadzące działalność gospodarczą) 

 

Obywatelstwo  

Odział NFZ  

 
Adres stałego miejsca pobytu 

(zameldowania) 
Adres do korespondencji 

(jeżeli jest inny ni ż zameldowania)  

Województwo   

Kod pocztowy/Poczta   

Miejscowość   

Gmina/Powiat   

Ulica   

Nr domu/mieszkania   

Państwo   

Oświadczenie do celów ubezpieczeniowych (wła ściwe zaznaczy ć i uzupełni ć)1: 

�  Pozostaję w stosunku pracy: w pełnym/niepełnym 1 wymiarze czasu pracy (jeśli 

tak, należy podać pełną nazwę i adres zakładu pracy): .............................................. 

..................................................................................................................................., 

a umowa o pracę została zawarta na czas nieokre ślony/okre ślony 1  

od: ............................................ do: ........................................... 

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu stosunku pracy 

jest niższa/wyższa1 od minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłaszanego  

w Monitorze Polskim w obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów2. 

                                              
1 Wybrać właściwe (pozostałe opcje skreślić) 
2 Aktualne stawki publikowane będą na stronie internetowej Kwestury. 
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Przebywam/nie przebywam 1 na urlopie bezpłatnym/wychowawczym 1 w okresie 

od: ............................................ do: ........................................... 

�  Prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą od dnia .................................... do 

dnia .................................... i z tego tytułu odprowadzam składki na obowiązkowe 

ubezpieczenie społeczne od podstawy równej co najmniej 60% prognozowanego 

przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego ogłaszanego w Monitorze Polskim  

w obwieszczeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej2. 

�  Oprócz zawieranej umowy zlecenia mam  zawartą umowę zlecenia z innym niż 

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zleceniodawcą, w okresie  

od: ............................................ do: ..........................................., 

od której są/nie są1 potrącane składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne 

od podstawy równej co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę 

określonemu dla danego roku kalendarzowego, ogłaszanego w Monitorze Polskim 

w obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów2. 

�  Jestem studentem  przed ukończeniem 26 lat (jeśli tak, należy podać nazwę 

szkoły/uczelni wraz z kierunkiem) ………………………………………………………. 

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

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

�  Jestem emerytem/rencist ą1 i pobieram rentę z tytułu niezdolno ści do 

pracy/rent ę rodzinn ą/inne świadczenie : …………………….................................1 

(nr świadczenia: ………………………………………………………………) w okresie 

od: ............................................ do: ........................................... 

�  Posiadam orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez powiatowy 

zespół ds. orzekania o niepełnosprawności ............................................................... 

(podać stopień: ..........................................) w okresie od: ………………………… 

do: ………………………… 

�  Wnoszę o dobrowolne objęcie ubezpieczeniem chorobowym. 

Skutki prawne i finansowe błędnie wypełnionego oświadczenia lub niepoinformowanie 

o wszelkich zmianach mających wpływ na obowiązek ubezpieczenia w terminie 3 dni 

od daty powstania tychże zmian obciążają Zleceniobiorcę. 

Oświadczam, że wyżej wymienione dane są zgodne ze stanem faktycznym. 
 
 
..…………………………………………………………… 

(data, czytelny podpis Zleceniobiorcy) 


