
Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy 
 w Gdańsku 

ul. Gdyńskich Kosynierów 11, 80-866 Gdańsk 
Tel.: 58 301 99 45      NIP: 5832081980 

   
 

ANEKS z dnia 21 lutego 2019 r.  

Dotyczący UMOWY ZLECENIA  

 (zwana dalej „Umową”) zawarta w dniu 16 stycznia 2019 r. 

 

Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku z siedzibą i adresem w Gdańsku, przy ul. Gdyńskich 

Kosynierów 11, o numerze NIP 5832081980 i o numerze REGON 190844740, reprezentowany przez:  

Zbigniewa Gajewskiego- Wiceprzewodniczącego WSZS w Gdańsku  

Zwanym w treści umowy „Zleceniodawcą”:  

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

 

zamieszkałym w ……………………(miasto) pod adresem……………………………………………………….. 

legitymujący się nr PESEL:… … … … … … … … … … …, w treści umowy zwanym dalej „Zleceniobiorcą”  

 

Zmianie ulega §5 w brzmieniu jak poniżej:  

1. Z tytułu realizacji niniejszej umowy Zleceniobiorcy będzie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości 40,00 

zł brutto (słownie: czterdzieści złotych) za jedną godzinę zegarową zajęć sportowych 

2. Należność za wykonanie przedmiotu umowy ustala się na podstawie wgranego do systemu, co miesięcznego 

RAPORTU pracy, potwierdzonego podpisem i pieczątką dyrektora szkoły oraz podpisem nauczyciela 

prowadzącego grupę.  

3. Raport generowany jest automatycznie, na podstawie wpisanych (przepracowanych) godzin w ramach 

realizacji Programu SKS.  

4. Zleceniobiorca upoważnia Zleceniodawcę do wystawiania rachunku w imieniu Zleceniobiorcy bez jego 

podpisu. 

5. Zleceniobiorca ma obowiązek wgrania raportu za dany miesiąc do 5 dnia następnego miesiąca, późniejsze 

wgranie  może skutkować opóźnieniem w wypłacie wynagrodzenia. Wypłata wynagrodzenia za dany miesiąc 

odbywać się będzie, po zebraniu danych przez Operatora wojewódzkiego, najpóźniej do 25 dnia następnego 

miesiąca. 

Wyjątek stanowi miesiąc grudzień, w którym raport musi być wgrany najpóźniej do 18 grudnia 2019r., po 

tym terminie niewypłacone należności ulegają zwrotowi do MSiT.                                   

6. Za dzień zapłaty uważa się dzień złożenia przez Zleceniodawcę w banku polecenia dokonania przelewu na 

wskazane konto Zleceniobiorcy. 

7. Nieprawidłowo wypłacone wynagrodzenie podlega zwrotowi na konto wskazane przez WSZS w Gdańsku.  

8. Rozliczenie należnych składek i obciążeń podatkowych wynagrodzenia następuje na podstawie rachunku 

wymienionego w ust.4. 

9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1, uwzględnia wszelkie obciążenia publicznoprawne i wyczerpuje 

wszelkie roszczenia Zleceniobiorcy względem Zleceniodawcy.  

10. Zleceniobiorca zobowiązany jest do systematycznego wprowadzania danych z realizacji Programu w 

dzienniczku elektronicznym, co umożliwi prawidłowe rozliczenie finansowe nauczyciela przez WSZS w 

Gdańsku. 

 

Zleceniodawca                                                                                                                    Zleceniobiorca  

………………………………..                                                                   …..….……………………… 

WSZS w Gdańsku                                                                                                                   Nauczyciel 


