
 
 

 
 

INSTRUKCJA – DRUK E106 / E109 
___________________________________________________________ 

 

W CELU POZYSKANIA DRUKU E106 /E109 NALEŻY SKOMPLETOWAĆ 
NASTEPUJĄCE DOKUMENTY:: 

 

1. FORMULARZ Z DANYMI OSOBOWYMI – dokładnie wypełniony i podpisany. 
2. KOPIA DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI 
3. KOPIA ZAGRANICZNEJ KARTY UBEZPIECZENIOWEJ 
4. UMOWA – należy podpisać obydwa egzemplarze w miejscu „Zleceniodawca 
    podpis”, jeden z nich pozostaw sobie, drugi odeślij do nas. 

 

 

KOMPLET DOKUMENTÓW PROSIMY WYSŁAĆ LISTEM POLECONYM NA NASZ 
ADRES: 

 

       TaxForYou 
        ul. Grunwaldzka 10 
       47-220 Kędzierzyn-Koźle 

      
 

W PRZYPADKU PYTAŃ, SŁUŻYMY POMOCĄ: 

 
 

                                                         667 705 802  
e-mail: biuro@taxforyou.pl 

 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
FORMULARZ DRUK E106 / E109 

Austria □ Niemcy □ 
 

1. DANE OSOBOWE 
 

Nazwisko 
 

  

 

Imię 
 

 

 

Data urodzenia  
 

2. ADRES ZAMELDOWANIA W POLSCE 
Ulica  
(adres w Polsce) 

  

Kod, miejscowość  
(adres w Polsce) 

 

 

Telefon  

 

 

 

Telefon 2 

 

 

 

E-mail 
 

 

 
3. ADRES ZAMELDOWANIA ZAGARNICĄ 

Ulica  
(adres za granicą) 

   

Kod, miejscowość  
(adres za granicą) 

 

  

4. NR UBEZPIECZENIA  
(Versicherungsnummer) 

 
 
 

  

 
5. JEŻELI DO UBEZPIECZENIA MAJĄ BYĆ DOPISANE OSOBY Z RODZINY PROSZĘ JE 

WPISAĆ W PONIŻSZEJ TABELI 

Imię i nazwisko Data urodzenia Stopień pokrewieństwa 

   

   

   
 

 
6. ADRES POLSKIEGO NFZ 

 

Ulica  Nr  

Miejscowość  Kod pocztowy  

 
OŚWIADCZENIE 
Oświadczam, że powyżej podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym. Za niezgodność informacji z prawdą ponoszę wszelką odpowiedzialność 

 
 
TaxForYou 
ul. Grunwaldzka 10 
47-220 Kędzierzyn-Koźle 

 

 
 

 
 

 
 
Telefon: 

 +48 66 77 05 802  

 



 
 

 
 
pomiędzy: 

TAXFORYOU, Z SIEDZIBĄ W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU, UL.GRUNWALDZKA 10 

 zwanym  w niniejszej  umowie Zleceniobiorcą, a Panem/Panią: 

Imię i nazwisko  

adres  

zwanym  w niniejszej umowie Zleceniodawcą, o następującej treści 
 

§ 1 
Przedmiot Umowy 

1.Przedmiotem niniejszej umowy jest pośrednictwo pomiędzy zagranicznym 
urzędem a Zleceniodawcą w celu realizacji następujących usług: 
 

Pozyskanie druku E106 / E109 
 
 
W szczególności Zleceniobiorca zobowiązany jest do: 
a) skompletowanie niezbędnych dokumentów i zaświadczeń; 
b) przygotowania i złożenia we właściwym miejscowo i rzeczowo zagranicznej 

instytucji wniosku o druk E106 lub E109; 
c) w określonych przypadkach odbioru w imieniu Zleceniodawcy decyzji urzędowej 
wydanej przez zagraniczną instytucję. 
Zleceniobiorca nie jest zobowiązany do doradztwa w zakresie dokonanych czynności, 
informowania o okolicznościach z tym związanych, skutkach dla Zleceniodawcy 
wynikających z dokonanych wniosków oraz innych czynności, poza wymienionymi w 
§1 pkt1. 
 

§ 2 
Należyta staranność 

Zleceniobiorca oświadcza, iż posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonania 
zlecenia opisanego w §1 i zobowiązuje się do jego wykonywania z należytą 
starannością i dbałością o interesy Zleceniodawcy. 
 

 
§ 3 

Zobowiązania Zleceniodawcy 
Zleceniodawca zobowiązuje się do: 
a)   współpracy ze Zleceniobiorcą w granicach niezbędnych dla prawidłowego 
wykonania zlecenia, 
w tym w szczególności udzielania wszelkich informacji związanych z 
przedmiotem umowy; 
b)   dostarczenia Zleceniobiorcy stosownych dokumentów niezbędnych do 
wykonania zadań określonych w § 1, w tym: 
- urzędowych aktów oraz zaświadczeń;; 
- wypełnionego kwestionariusza z danymi osobowymi; 
c)   udzielania Zleceniobiorcy stosownych pełnomocnictw do występowania w 
imieniu 
Zleceniodawcy; 
d)   aktualizowania swoich danych adresowych i kontaktowych, w celu 
zapewnienia Zleceniobiorcy możliwości utrzymania stałego kontaktu; 
e) niezwłocznego przedstawienia Zleceniobiorcy wszelkiej korespondencji 
otrzymanej z zagranicznej instytucji dotyczącej przedmiotu niniejszej umowy. 
 
 

§ 4 
Wynagrodzenie 

1.Wynagrodzenie należne Zleceniobiorcy za realizację wymienionych w § 1 pkt.1  
usług wynosi: 

- za „pozyskanie druku E106 / E109”” - 100 zł brutto  

2.Za wykonanie czynności opisanych w § 1 niniejszej umowy, Zleceniodawca 
zapłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie płatne z góry  w dacie podpisania umowy 
gotówką do kasy firmy lub przelewem na rachunek bankowy Idea Bank nr  

PL83 1950 0001 2006 0050 2149 0001 
 

§5 
Wyłączenie odpowiedzialności Zleceniobiorcy 

Zleceniobiorca nie odpowiada za: 
1. nieterminowe rozpatrywanie wniosków przez właściwe zagraniczne urzędy i 
instytucje; 
2. utratę, zniszczenie bądź uszkodzenie dokumentacji w urzędzie pocztowym bądź 
zagranicznej instytucji; 

3. utratę bądź zmianę danych zaistniałe w trakcie przetwarzania przez system 
informatyczny zagranicznego urzędu; 
4. treść decyzji wydanych przez rozpoznające wniosek Zleceniodawcy zagraniczny 
urząd; 
5. skutki wynikłe z niedostarczenia przez Zleceniodawcę, bądź dostarczenia z 
opóźnieniem wszystkich wymaganych dokumentów; 
6. skutki innych okoliczności wynikłych z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy 
w tym podaniu błędnych bądź niepełnych informacji. 
 

§ 6 
Wypowiedzenie umowy 

1.Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy jeżeli 
Zleceniodawca nie dostarczy wszystkich wymaganych dokumentów i informacji w 
terminie 30 dni od daty podpisania umowy. 
2. Zleceniodawca ma prawo odstąpienia od niniejszej umowy do chwili skierowania 
jego dokumentów do zagranicznego urzędu, lecz nie później niż do 7 dni od daty 
podpisania umowy. 
3. Rozwiązanie umowy przez Zleceniodawcę następuje po uregulowaniu należnych 
Zleceniobiorcy kosztów manipulacyjnych w wysokości 20% wartości usługi. 
 

 
§ 7 

Zmiany umowy 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

 
§ 8 

Prawo nadrzędne 
1.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie 
odpowiednie przepisy polskiego Kodeksu cywilnego. 
2.Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów jest sąd właściwy dla 
siedziby Zleceniobiorcy. 

 
§ 9 

Egzemplarze umowy i dane stron 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze stron. 
 

§ 10 
Klauzula dotycząca danych osobowych Zleceniodawcy: 

 
          Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych 
przez TaxForYou z siedzibą ul. Grunwaldzka 10, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, 
REGON:161500999, NIP: 7491849983 jako Administratora danych osobowych , 
przekazanych przy zawarciu i w toku wykonania w/w umowy . Przekazane dane 
będą  przetwarzane w związku i w celu wykonania niniejszej umowy a w 
szczególności ich przekazaniu zagranicznym urzędom skarbowym, właściwym 
do rozpatrzenia sprawy Zleceniodawcy. 
 
Ponadto wyrażam zgodę na: 
          przetwarzanie danych osobowych przez TaxForYou w celach 
marketingowych, w tym na otrzymywanie od tego podmiotu informacji 
handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (t.j. Dz.U. 
z 2017r., poz.1219) o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także 
telefoniczną zgodnie z ustawą z dnia 16.07.2004r. (Dz.U. 2004r., poz.1800) 
prawo telekomunikacyjne. 
 
Oświadczam ponadto, iż zostałem poinformowany, że dane będą przetwarzane 
zgodnie z ustawą (t.j. Dz. U. 2016r., poz.922) o ochronie danych osobowych. 
Jestem świadom, że posiadam niezbywalne prawo dostępu do moich danych 
osobowych włączając w to prawo do ich poprawiania oraz usunięcia. 
 
 
 
       ..…….………………………………….                     ………………………………       
          podpis  Zleceniobiorcy                                    podpis Zleceniodawcy 

UMOWA-ZLECENIE 

zawarta w dniu  

 
 

 

 
TaxForYou, siedziba:ul.Grunwaldzka 10; 47-220 Kędzierzyn-Koźle , tel: 667705802 

www.taxforyou.pl 
 
 

http://www.taxforyou.pl/


 
 

 
 
pomiędzy: 

TAXFORYOU, Z SIEDZIBĄ W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU, UL.GRUNWALDZKA 10 

 zwanym  w niniejszej  umowie Zleceniobiorcą, a Panem/Panią: 

Imię i nazwisko  

adres  

zwanym  w niniejszej umowie Zleceniodawcą, o następującej treści 
 

§ 1 
Przedmiot Umowy 

1.Przedmiotem niniejszej umowy jest pośrednictwo pomiędzy zagranicznym 
urzędem a Zleceniodawcą w celu realizacji następujących usług: 
 

Pozyskanie druku E106 / E109 
 
 
W szczególności Zleceniobiorca zobowiązany jest do: 
a) skompletowanie niezbędnych dokumentów i zaświadczeń; 
b) przygotowania i złożenia we właściwym miejscowo i rzeczowo zagranicznej 

instytucji wniosku o druk E106 lub E109; 
c) w określonych przypadkach odbioru w imieniu Zleceniodawcy decyzji urzędowej 
wydanej przez zagraniczną instytucję. 
Zleceniobiorca nie jest zobowiązany do doradztwa w zakresie dokonanych czynności, 
informowania o okolicznościach z tym związanych, skutkach dla Zleceniodawcy 
wynikających z dokonanych wniosków oraz innych czynności, poza wymienionymi w 
§1 pkt1. 
 

§ 2 
Należyta staranność 

Zleceniobiorca oświadcza, iż posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonania 
zlecenia opisanego w §1 i zobowiązuje się do jego wykonywania z należytą 
starannością i dbałością o interesy Zleceniodawcy. 
 

 
§ 3 

Zobowiązania Zleceniodawcy 
Zleceniodawca zobowiązuje się do: 
a)   współpracy ze Zleceniobiorcą w granicach niezbędnych dla prawidłowego 
wykonania zlecenia, 
w tym w szczególności udzielania wszelkich informacji związanych z przedmiotem 
umowy; 
b)   dostarczenia Zleceniobiorcy stosownych dokumentów niezbędnych do wykonania 
zadań określonych w § 1, w tym: 
- urzędowych aktów oraz zaświadczeń;; 
- wypełnionego kwestionariusza z danymi osobowymi; 
c)   udzielania Zleceniobiorcy stosownych pełnomocnictw do występowania w imieniu 
Zleceniodawcy; 
d)   aktualizowania swoich danych adresowych i kontaktowych, w celu zapewnienia 
Zleceniobiorcy możliwości utrzymania stałego kontaktu; 
e) niezwłocznego przedstawienia Zleceniobiorcy wszelkiej korespondencji otrzymanej 
z zagranicznej instytucji dotyczącej przedmiotu niniejszej umowy. 
 
 

§ 4 
Wynagrodzenie 

1.Wynagrodzenie należne Zleceniobiorcy za realizację wymienionych w § 1 pkt.1  
usług wynosi: 

- za „pozyskanie druku E106 / E109”” - 100 zł brutto  

2.Za wykonanie czynności opisanych w § 1 niniejszej umowy, Zleceniodawca 
zapłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie płatne z góry  w dacie podpisania umowy 
gotówką do kasy firmy lub przelewem na rachunek bankowy Idea Bank nr  

PL83 1950 0001 2006 0050 2149 0001 

 
§5 

Wyłączenie odpowiedzialności Zleceniobiorcy 
Zleceniobiorca nie odpowiada za: 
1. nieterminowe rozpatrywanie wniosków przez właściwe zagraniczne urzędy i 
instytucje; 
2. utratę, zniszczenie bądź uszkodzenie dokumentacji w urzędzie pocztowym bądź 
zagranicznej instytucji; 
3. utratę bądź zmianę danych zaistniałe w trakcie przetwarzania przez system 
informatyczny zagranicznego urzędu; 

4. treść decyzji wydanych przez rozpoznające wniosek Zleceniodawcy zagraniczny 
urząd; 
5. skutki wynikłe z niedostarczenia przez Zleceniodawcę, bądź dostarczenia z 
opóźnieniem wszystkich wymaganych dokumentów; 
6. skutki innych okoliczności wynikłych z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy 
w tym podaniu błędnych bądź niepełnych informacji. 
 

§ 6 
Wypowiedzenie umowy 

1.Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy jeżeli 
Zleceniodawca nie dostarczy wszystkich wymaganych dokumentów i informacji w 
terminie 30 dni od daty podpisania umowy. 
2. Zleceniodawca ma prawo odstąpienia od niniejszej umowy do chwili skierowania 
jego dokumentów do zagranicznego urzędu, lecz nie później niż do 7 dni od daty 
podpisania umowy. 
3. Rozwiązanie umowy przez Zleceniodawcę następuje po uregulowaniu należnych 
Zleceniobiorcy kosztów manipulacyjnych w wysokości 20% wartości usługi. 
 

 
§ 7 

Zmiany umowy 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

 
§ 8 

Prawo nadrzędne 
1.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie 
odpowiednie przepisy polskiego Kodeksu cywilnego. 
2.Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów jest sąd właściwy dla 
siedziby Zleceniobiorcy. 

 
§ 9 

Egzemplarze umowy i dane stron 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze stron. 
 

§ 10 
Klauzula dotycząca danych osobowych Zleceniodawcy: 

 
          Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych 
przez TaxForYou z siedzibą ul. Grunwaldzka 10, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, 
REGON:161500999, NIP: 7491849983 jako Administratora danych osobowych , 
przekazanych przy zawarciu i w toku wykonania w/w umowy . Przekazane dane 
będą  przetwarzane w związku i w celu wykonania niniejszej umowy a w 
szczególności ich przekazaniu zagranicznym urzędom skarbowym, właściwym 
do rozpatrzenia sprawy Zleceniodawcy. 
 
Ponadto wyrażam zgodę na: 
          przetwarzanie danych osobowych przez TaxForYou w celach 
marketingowych, w tym na otrzymywanie od tego podmiotu informacji 
handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (t.j. Dz.U. 
z 2017r., poz.1219) o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także 
telefoniczną zgodnie z ustawą z dnia 16.07.2004r. (Dz.U. 2004r., poz.1800) 
prawo telekomunikacyjne. 
 
Oświadczam ponadto, iż zostałem poinformowany, że dane będą przetwarzane 
zgodnie z ustawą (t.j. Dz. U. 2016r., poz.922) o ochronie danych osobowych. 
Jestem świadom, że posiadam niezbywalne prawo dostępu do moich danych 
osobowych włączając w to prawo do ich poprawiania oraz usunięcia. 
 
 
 
       ..…….………………………………….                     ………………………………       
          podpis  Zleceniobiorcy                                    podpis Zleceniodawcy 

UMOWA-ZLECENIE 

zawarta w dniu  

 

 
TaxForYou, siedziba:ul.Grunwaldzka 10; 47-220 Kędzierzyn-Koźle , tel: 667705802 

www.taxforyou.pl 

   

http://www.taxforyou.pl/

