
KWESTIONARIUSZ / OŚWIADCZENIE ZLECENIOBIORCY 
 
Nazwa Zleceniodawcy:  FORPOL WORKFORCE SP. Z O.O. ERGONOMICA SP. KOM. 
 
Dane do umowy zlecenia Zleceniobiorcy 

 
Dane dotyczące Urzędu Skarbowego 

 
 
Dane dotyczące rachunku bankowego 

 
 
Dane dotyczące ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych 

1.  nazwisko (фамилия)  
2.  nazwisko rodowe (родовая фамилия)  
3.  imię pierwsze (первое имя)  
4.  imię drugie (второе имя, если есть)  
5.  obywatelstwo (гражданство)  
6.  data urodzenia (дата рождения)  
7.  Imiona rodziców (имена родителей)  
8.  miejsce urodzenia (где родились)  
9.  adres zamieszkania: miejscowość, kod 

(адрес проживания: область, индекс)  

10.  ulica, nr domu, nr mieszkania 
Улица, номер дома и квартиры  

11.  gmina /dzielnica  
12.  województwo  
13.  powiat  
14.  PESEL/PASZPORT (номер паспорта)  
15.  seria i nr Paszportu (серия и номер)  
15. Wojewódzki Oddział Narodowego 

Funduszu Zdrowia  

16. nazwa urzędu  
17. adres urzędu: miejscowość, kod  
18. ulica, nr domu  

19. nazwa banku  
20. nr konta bankowego                           

21. Jestem studentem / uczniem 
Nazwa szkoły: 

tak □    nie ■ 
………………………………………………………………… 

22. Jestem pracownikiem etatowym w innym 
zakładzie pracy. 
Nazwa zakładu pracy:  

tak □    nie ■ 
…………………………………………………………………. 

23. Jeśli tak, czy składka na obowiązkowe 
ubezpieczenie społeczne jest 
odprowadzana od kwoty powyżej 
minimalnego wynagrodzenia ( 2000 zł) 

tak □    nie ■ 

24. Pracuję na umowę zlecenia, od której 
odprowadzane są obowiązkowo składki 
na ubezpieczenie społeczne 

tak ■    nie □ 

25. Jeśli tak, czy składka na obowiązkowe 
ubezpieczenie społeczne jest tak □    nie ■ 



 
 

Oświadczam, że pozostaję / nie pozostaję   w rejestrze bezrobotnych  
i poszukujących pracy. 
 
Nazwa Urzędu Pracy ………………… NIE DOTYCZY……………………... 
 
 

Jednocześnie zobowiązuje się do poinformowania  ZLECENIODAWCY  
FORPOL  w przypadku zmiany wyżej wymienionych danych w terminie 7 dni od daty 
zaistnienia zmiany. 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach podatkowych  
i ubezpieczeniowych oraz w celach związanych z realizacją zawartych umów  
ze zleceniodawcą 
 
 
 
 

Poznań  
 miejscowość i  data podpis Zleceniobiorcy 

odprowadzana od kwoty powyżej 
minimalnego wynagrodzenia  

26. Posiadam orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności(jeśli tak podać 
orzeczony stopień niepełnosprawności 

tak □    nie ■ 
………………………………………………………………… 

27. Jestem emerytem lub rencistą tak □    nie ■ 
28. Chcę aby objęto mnie dobrowolnym 

ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym 
(nie dotyczy uczniów i studentów) 

tak □    nie ■ 

29. 
 

Jestem zarejestrowany jako bezrobotny w 
Urzędzie pracy  tak □    nie ■ 

30. Jestem ubezpieczony z tytułu 
prowadzenia działalności gospodarczej tak □    nie ■ 

31. Jestem ubezpieczony z jakiegoś innego 
tytułu  tak □    nie ■ 

32. 
Z jakiego? 

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

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

33. Chcę aby objęto mnie dobrowolnym 
ubezpieczeniem chorobowym (dotyczy 
osób obejmowanych obowiązkowym 
ubezpieczeniem społecznym) 

tak □    nie ■ 


