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Wzory formularzy dokumentów

Wzory formularzy dokumentów opublikowane przez Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych

LP Nazwa dokumentu
1. Dokumenty przy zatrudnieniu
 a) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 b) Kwestionariusz osobowy dla pracownika
 c) Oświadczenie dojazd do pracy
 d) Oświadczenie działalność
 e) Oświadczenie o dodatkowym zatrudnieniu
  f) Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminami
 g) Oświadczenie rodzica
 h) Oświadczenie dotyczące opłacania składek na Fundusz Pracy
  i) PIT-2
  j) Zgłoszenie zarejestrowania/wyrejstrowania do NFZ członka rodziny
k) Zgoda na sposób przekazania informacji o naliczonym wynagrodzeniu

l) Klauzula – Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
(dla zatrudnianych osób)

2. ZFŚS - Formularze
3. Dokumenty do umowy zlecenia
 a) Kwestionariusz
 b) Oświadczenie
 c) Rachunek do umowy zlecenia

d) Klauzula – Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
(dla zleceniobiorców)

4. Dokumenty do zasiłków i świadczeń

a) Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu
sprawowania opieki nad dzieckiem ZUS Z-15 - A

b) Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu
sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny ZUS Z-15 - B

5. Pracownicze Plany Kapitałowe
a) Deklaracja rezygnacji
b) Deklaracja wpłat dodatkowych do PPK
c) Deklaracja wpłat podstawowych do PPK
d) Obowiązek informacyjny pracodawcy wobec pracownika
e) Oświadczenie o zawartych umowach o prowadzenie PPK
f) Wniosek o dokonywanie wpłat do PPK po wcześniejszej rezygnacji
g) Wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK dla osób w wieku 55-70 lat
6. Płace - oświadczenia i wnioski
a) Wniosek o niestosowanie ulgi dla pracowników (tzw. ulgi dla klasy średniej)
b) Wniosek o niestosowanie podstawowych kosztów uzyskania przychodów

c)
Oświadcznie w sprawie stosowania przez płatnika zwolnienia od podatku dochodowego
od przychodów podatnika będącego rodzicem/opiekunem prawnym lub sprawującym
funkcję rodziny zastępczej w stosunku do conajmniej czworga dzieci

d)
Oświadczenie w sprawie stosowania przez płatnika zwolnienia od podatku dochodowego
od przychodów podatnika po ukończeniu 60 roku życia w przypadku kobiet i 65 roku
życia w przypadku mężczyzn

e) Wniosek o nieprzedłużanie terminów poboru zaliczek na podatek dochodowy
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