
Zał. nr 7  do Zarządzenia Rektora AST nr 31/2018 

 z dnia 19 września 2018 r. 

 

 

    …………………………………..                    ……………….., dnia  ……………….. r.   

          Imię  i nazwisko Zleceniobiorcy 

R A C H U N E K 

dla Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie 

 

Do umowy zlecenia nr ……………………………………… z dnia ……………………………………… r.  

Za wykonanie …………………………………………………………………………………………………………… 

 

na kwotę ………………. zł brutto, słownie: …………………………………………………………….. złotych brutto 

co stanowi iloczyn …….... godzin x …..…... zł za 1 godzinę lekcyjną 

                             …………………………………. 
                                   (podpis Zleceniobiorcy) 

 

O Ś W I A D C Z E N I E  DLA CELÓW PODATKOWYCH 

 

Imię ojca: ………………………..  imię matki: …………...………….. 

Miejsce i data urodzenia: ………………………..…………………….. 

Miejsce zamieszkania 

Województwo: ……………….. Powiat: ……………….. Gmina: ………………..  

Ulica: …………………………………………….. nr domu: ……………….. nr mieszkania: ………………….. 

Miejscowość ……………………………….…….. kod pocztowy: ………….……….. Poczta: …………..…….. 

PESEL/NIP
*
: …………………………………..     

Telefon kontaktowy: ………………….……….. 

Nazwa i nr konta bankowego: ……………………………………………………………………………………... 

Nazwa i adres Urzędu Skarbowego: ……………………………………………………………………………….. 

Oświadczam, że: 

1) nie wystąpiły żadne zmiany do złożonego oświadczenia dla celów ZUS*, 

2) wystąpiły  zmiany do złożonego oświadczenia dla celów ZUS* (w załączeniu nowe oświadczenie do celów ZUS), 

3) wyrażam zgodę na przekazanie przez Akademię Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie, na podany  adres 

e-mail Informacji podatkowej PIT11 w postaci pliku PDF (format pliku odczytywany przez program Adobe Acrobat 

Reader), zabezpieczonego hasłem znanym tylko odbiorcy (Zleceniobiorcy), z konta Kwestura AST Kraków, e-mail: 

placekr@ast.krakow.pl lub Kwestura AST Wrocław, e-mail: placewr@ast.wroc.pl  

Równocześnie zobowiązuję się do przekazania informacji o nowym koncie e-mail w przypadku jego zmiany. 

Adres e-mail: ………………..………………..………………..    

 

* niewłaściwe skreślić                                                                                                                       …………………………………. 
                                                     (podpis Zleceniobiorcy) 

 

Sprawdzono pod względem merytorycznym   

………………..……………….. 

(data, podpis Dziekana)  

                         

Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym 

………………..……………….. 

 (podpis pracownika Kwestury) 

 

Zatwierdzono do wypłaty 
………………..……………….. 

(data, podpis) 

 

         

 

 

 

 

Kwota brutto: ……………………………. 

ZUS: ……………………………………... 

Podatek: …………………………………. 

Do wypłaty: ……………………………… 

Słownie: ………………..………………… 

Potwierdzam wykonanie prac:    Ilość godzin w/g umowy: ……......   Ilość godzin wykonana: ….…….. 

                                                        Pozostało do wykonania: …………        

………………..………………………....  

(data, podpis pracownika Dziekanatu) 
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