Jan Kowalski
20.07
………………………………………………………………
Rzeszów, dnia …………….………2014r.
(imię i nazwisko)
R A C H U N E K Z P / W R / T E S L A / n r ………………
dla Uniwersytetu Rzeszowskiego
Za pracę wg umowy o dzieło/zlecenie* nr ………TESLA/2014 z dnia: …………….…………r., stanowiącą/niestanowiącą*
przedmiot prawa autorskiego w ramach zad. …6………, poz. ……49……… pt.: „Staże w placówkach badawczych i
przedsiębiorstwach przemysłowych – opieka pracowników zakładów nad stażystami”
Priorytet IV: ”Szkolnictwo wyższe i nauka”
Działanie 4.1: „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla
gospodarki opartej na wiedzy” Poddziałanie 4.1.2 na podstawie Umowy o dofinansowanie Projektu: „TESLA – Techniczna Edukacja Sukcesem Ludzi
Ambitnych - wzbogacenie oferty edukacyjnej kierunku „Fizyka techniczna” nr UDA-POKL-04.01.02-00-108/10-01

01.07.2014
20.08.2014
Kalkulacja ………………*………………=………………zł za okres od ………….…………………
do …………………………………..
Ogółem wynagrodzenie brutto/brutto (tj. wraz z kosztami pracodawcy) zł: ……………… – wydatek kwalifikowalny w 100%
Słownie złotych: …………………………………………………………………………….… zł
Wynagrodzenie brutto dla osoby wykonującej dzieło/zlecenie*: ..............................................................................................
Słownie złotych: ..........................................................................................................................................................................
Czytelny podpis
..............................................................
podpis wystawcy rachunku

Oświadczenie dla celów podatkowych:
(NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI)
Adres zamieszkania:
12
34
RZESZÓW
REJTANA
Miejscowość ……………………………………
Ulica ……………………………………………………...,
Nr domu …………, Nr mieszkania …………..…
22 - ________,
039
RZESZÓW
RZESZOWSKI
Kod pocztowy _____
Poczta……………………………………………………..,
Powiat ………………………………………………………….
PODKARPACKIE
RZESZÓW
Gmina …………………………………………………., Woj. ……………………….……………………….…………,
22.07.1975
11111113123
PESEL …………………………………………..,
NIP** ……………….…………………………..Data urodzenia …………………………………………………….
I US W RZESZOWIE
Czytelny podpis
Urząd Skarbowy w: ……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………
adres – dzielnica

podpis wystawcy rachunku

NAZWA BANKU

Należność proszę przekazać na moje konto w Banku: .....................................................................................................................................

23 2222 2222 2222 2222 2222 2222

Nr …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dzieło zostało odebrane/Praca została wykonana i przyjęta bez
zastrzeżeń*

……………………………………………….
podpis przyjmującego pracę

Sprawdzono pod względem merytorycznym
Płatne z działalności UDA-POKL-04.01.02-00-108/10-01
Przelewu proszę dokonać z konta głównego projektu TESLA

..……………………………………..
podpis Kierownika Komórki Organizacyjnej

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

Data …………………..
Zatwierdzono na sumę zł ……………………….

Zleceniobiorca
Wynagrodzenie
brutto
Składka na ubezp.
Emerytalne 9,76%
Składka na ubezp.
rentowe 1,50%
Dobrowolne ubezp.
Chorobowe 2,45%

Razem ZUS 13,71%
Ubezpieczenie
zdrowotne 7,75%
Ubezpieczenie
zdrowotne 1,25%
Zaliczka na podatek
Do wypłaty

Zleceniodawca

Składka na ubezp.
emerytalne 9,76%
Składka na ubezp.
rentowe 6,50%
Składka na ubezp.
wypadkowe 0,93%
Fundusz pracy 2,45%
Razem ZUS 19,64%

Obliczył
………………..………………………….

Kwituję odbiór: kwotę zł ……………………………………………………..

………………………….

……...…..……………………….

Słownie:…………………………………………………………..…………..........

Kwestor (lub osoba upoważniona)

Rektor (lub osoba upoważniona)

………………………….…
data

*niepotrzebne skreślić

….………………………
podpis

Zapłacono ………………….…………….. wyciąg bankowy nr …………………………………………….. z dnia ……………………………….,
Nr ewidencyjny………………………………………………

Oświadczenie dla Celów ZUS
Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13.10.1998 r.
z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 1999 r. nr 110)
JAN KOWALSKI

Imię i Nazwisko: …………………………..

Zaznacz odpowiedź TAK tylko przy jednej pozycji

TAK
Jestem pracownikiem Uniwersytetu Rzeszowskiego w grupie Administracja
Jestem pracownikiem Uniwersytetu Rzeszowskiego w grupie Obsługa
Jestem pracownikiem Uniwersytetu Rzeszowskiego w grupie Nauczyciele
Jestem /nie jestem* zatrudniony poza Uniwersytetem Rzeszowskim na umowę o
pracę/umowę zlecenie* i osiągam/nie osiągam* z tego tytułu co najmniej
najniższe wynagrodzenie brutto
Jestem emerytem / rencistą* - posiadam jedynie umowę o dzieło/zlecenie* z
Uniwersytetem Rzeszowskim
Jestem emerytem/rencistą* - zatrudnionym poza Uniwersytetem Rzeszowskim
na podstawie umowy o pracę/umowę zlecenia*
Jestem studentem lub uczniem do 26 roku życia
(dot. studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich)
Prowadzę działalność gospodarczą, od której odprowadzam / nie
odprowadzam* składki na ubezpieczenia społeczne

Dla celów ZUS do umowy zlecenia wypełniłem druk zgłoszenia (nie
dotyczy pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego)

…………... (1)
Wpisać nazwę druku

Stwierdzam, że powyższe dane podałem zgodnie ze stanem faktycznym.
Odpowiedzialność karna za podanie danych niezgodnych z prawdą jest mi znana.
DATA WYSTAWIENIA RACHUNKU

……………………………..
data

CZYTELNY PODPIS

…………………………………………….
podpis wykonawcy/zleceniobiorcy

UWAGA!
Druk należy wypełnić czytelnie! W przypadku trudności z ustaleniem danych wypłata rachunku będzie wstrzymana.

* - niepotrzebne skreślić
** - należy wpisać PESEL lub NIP zgodnie z art. 11 ust 1-4 Ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i
identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269 poz. 2681)
(1) Objaśnienia
ZUA – zgłoszenie do ubezpieczenia
ZZA – zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego

Wydatek poniesiony zgodnie z procedurami wynikającymi
z Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r.
z późniejszymi zmianami, art. ............ pkt. ..............

Data ……….…….….. Podpis ………………….………………….

