………………………………………………………………………………………………
(nazwisko i imię)

………………………………………………………………
(numer emerytury lub renty)

Oświadczam, że od dnia …………………………… osiągam przychód w rozumieniu przepisów ustawy o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu*):
 pracy wykonywanej w ramach stosunku pracy,
 pracy wykonywanej w ramach stosunku pracy oraz pracy wykonywanej na podstawie umowy agencyjnej,
umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje
się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarto z pracodawcą, z
którym emeryt lub rencista pozostaje w stosunku pracy, lub, jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje
pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy,
 działalności wykonywanej za granicą,
 pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę nakładczą,
 służby w: Wojsku Polskim, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu,
Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu
Wojskowego, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służbie
Więziennej, Służbie Celnej,
 pracy wykonywanej na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie
usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o
dzieło, jeżeli wykonywanie tych umów podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego – współpracy z
osobą wykonującą takie umowy,
 pozarolniczej działalności, wykonywanie, której podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego współpracy z osobą wykonującą taką działalność:
o z tytułu której, jest opłacana składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
o z tytułu której, nie jest opłacana składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
 członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną oraz
spółdzielni kółek rolniczych, pracy wykonywanej w tych spółdzielniach i wytwarzania na ich rzecz
produktów rolnych,
 wykonywania odpłatnie pracy na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia
wolności lub tymczasowego aresztowania,
 wykonywania mandatu posła lub senatora,
 pobierania stypendium sportowego,
 pobierania wynagrodzenia na stanowisku sędziego-prokuratora albo uposażenia w stanie spoczynku
sędziego-prokuratora przeniesionego w taki stan w trybie art. 71 § 3 ustawy – Prawo o ustroju sądów
powszechnych.
Oświadczam, że moim zamiarem jest osiąganie przychodu w kwocie:
 ………………………………………………………… zł (brutto),
 przekraczającej 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (powodującej maksymalne
potrącenie),
 stanowiącej minimalną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne (tj. 60%
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia), której nie opłacam,
 ………………………………………………………… zł (brutto), tj. w kwocie stanowiącej podstawę dobrowolnie
opłacanej składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu prowadzonej działalności
gospodarczej.
Zobowiązuję się powiadomić organ emerytalny o każdorazowej zmianie wysokości osiąganego przychodu,
mającej wpływ na zmianę wysokości otrzymywanego świadczenia.
*) przy wybranej odpowiedzi proszę postawić „x”

………………………………………………………………………
(miejscowość i data)

………………………………………………………………
(podpis)

