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KWESTIONARIUSZ OSOBOWY 

WSZYSTKIE POLA TEKSTOWE PROSZĘ WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI  
 

A. Wypełnia Zleceniobiorca: 

Zmiana/korekta danych: 1–zmiana, 2–korekta                     

Nazwisko                     

Pierwsze imię                     

NIP                     

Drugie imię                     

Płeć (K – kobieta, M - mężczyzna)                     

PESEL                     

Data urodzenia  (dd-mm-rrrr)   -   -               

Narodowość                     

Miejsce urodzenia                     

Nazwisko rodowe                     

Imiona rodziców                     

Seria i numer dowodu tożsamości                     

Data wydania dowodu tożsamości (dd-mm-rrrr)   -   -               

Organ i miejsce wydania dowodu tożsamości                     

Kod lub nazwa Kasy Chorych                     

Obywatelstwo                       

Przy cudzoziemcach karta stałego pobytu: TAK/NIE                     

 

Dane adresowe: 

ADRES STAŁEGO ZAMELDOWANIA:  

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość Kod pocztowy Gmina 

Powiat Województwo Poczta 

Telefon kontaktowy                       

Adres email                      

ZAMIESZKANIA: (podać w przypadku kiedy jest inny niż zameldowania) 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość Kod pocztowy Gmina 

Powiat Województwo Poczta 

Telefon kontaktowy                      

KORESPONDENCYJNY: (podać w przypadku kiedy jest inny niż zamieszkania) 

Ulica 
 

 

Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość Kod pocztowy Gmina 

Powiat Województwo Poczta 

Telefon kontaktowy                      
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Sytuacja ubezpieczeniowa zleceniobiorcy: 
 

1. Jestem zatrudniony TAK/NIE * na postawie.................................................................................... (podać rodzaj wykonywanej umowy 

np. umowa o pracę, umowy zlecenia, stosunek służbowy, itp.) w............................................................................................................. 

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

........................................................................................................................................... (podać dokładną nazwę i adres zakładu pracy) 

Wynagrodzenie z tytułu mojego zatrudnienia stanowiące podstawę do ubezpieczenia społecznego jest nie mniejsze niż 

najniższe wynagrodzenie określane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

2. Mam ustalone prawo do emerytury TAK/NIE *, znak: …………..…………………………………………………………………….…………. 

Mam ustalone prawo do renty (z tytułu niezdolności do pracy, rodzinnej itp.)TAK/NIE *, znak: ……………….…………………………… 

Od dnia ……………………………… do dnia ……………………………… 

Na podstawie decyzji wydanej przez (nazwa i adres organu emerytalno-rentowego) ………….………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Mam przyznany stopień niepełnosprawności TAK/NIE *, orzeczenie o  niepełnosprawności w stopniu ……………………………….... 

wydane przez: …………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

znak orzeczenia: ………………………………………, wydane do: ………………………………………… 

4. Jestem studentem, który nie ukończył 26 roku życia  TAK/NIE * 

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

(podać nazwę uczelni, rok studiów oraz ewentualnie okres urlopu np. dziekańskiego). 

Numer legitymacji studenckiej............................................ 

Data urodzenia..................................................................... 

5. Jestem osobą bezrobotną TAK/NIE *. 

Jeżeli TAK proszę podać czy zarejestrowaną w Urzędzie Pracy w ............................................................................................................  

z prawem czy bez prawa * do zasiłku dla bezrobotnych. 

6. Posiadam inne tytuły do ubezpieczeń społecznych TAK/NIE *.................................. (podać jakie, np. działalność gospodarcza, inne 

umowy zlecenia objęte ubezpieczeniem społecznym) od....................................... do ......................................... (podać okresy od kiedy 

do kiedy). 

7. Podlegam ubezpieczeniu społecznemu rolników od................................................. 

Podać numer decyzji o objęciu ubezpieczeniem............................................................ 
 

Oświadczam, że w przypadku utraty tytułu do ubezpieczenia innego niż umowa zlecenie 
zawarta z KPCEN we Włocławku niezwłocznie poinformuję o zmianie sytuacji (m.in. w 
przypadku pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, wychowawczego, 
rehabilitacyjnego, zakończenia umowy o pracę itd.) 
 

Oświadczenie jest integralną częścią umowy-zlecenia dotyczącej świadczenia usług na rzecz KP CEN we Włocławku i wiąże strony w 
czasie jej obowiązywania. 
 

Urząd Skarbowy                     

 
 

Rachunek bankowy: 

Nazwa banku 

 
   

 
        

 

                      

 
 
Oświadczam, że dane zawarte w formularzu są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za 
zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy. O każdej zmianie dotyczącej w/w danych zobowiązuję się niezwłocznie (najpóźniej w te rminie 3 

dni od daty zaistnienia zmiany) powiadomić KP CEN we Włocławku. 
 

 

  –   –       

Data sporządzenia formularza (DD-MM-RRR) Podpis i pieczątka pracownika KPCEN Podpis zleceniobiorcy 

 
 

* niepotrzebne skreślić 


