
UMOWA – ZLECENIE 
 

(OPODADKOWANA W FORMIE RYCZAŁTU)    
 

NR ………….….2019 
 

zawarta na mocy zgodnego zamiaru stron w dniu ……….………….. .w Gdańsku pomiędzy: 

Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym reprezentowanym przez 
Wiceprzewodniczącego – Zbigniewa Gajewskiego 

Płatnik: Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy 
ul. Gdyńskich Kosynierów 11 
86-866 Gdańsk 
NIP: 583-20-81-980 

zwanym w dalszej części umowy „Zleceniodawcą” 
 

a 

Panią/Panem………………………………………………………………………………, 
 
zam.…………………………………………………………………………………………… 
 
Pesel: ………………………………………..; zwanym w dalszej części umowy „Zleceniobiorcą”  
 

Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy oświadcza, że do zamówienia objętego niniejszą umową nie mają 
zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r „Prawo zamówień publicznych” stosownie do treści art. 4 
pkt. 8 ustawy cytowanej ustawy (tj. Dz. U. z 2015r. poz.2164 z późn. zm.) 

§1 
Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania następujących 
czynności:  

KIEROWNIK ZAWODÓW       
………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………  

1. Ustala się maksymalny czas pracy w wymiarze 15 godzin. 
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do osobistego wykonania przedmiotu umowy, o którym 

mowa w ust.1 oraz do zachowania należytej staranności przy wykonaniu przedmiotu 
umowy. W razie gdyby Zleceniobiorca był zmuszony okolicznościami powierzyć wykonanie 
zlecenia osobie trzeciej, obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym Zleceniodawcę. 
Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za czynności swego zastępcy jak za swoje.  

3. Zleceniobiorca oświadcza, że jest zdolny do wykonywania umówionej pracy  
i posiada na dowód tego odpowiednie orzeczenie lekarskie. Ponadto Zleceniobiorca 
oświadcza, że zna przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące przy 
wykonywaniu zleconych czynności i zobowiązuje się do ich przestrzegania.  

4. Termin wykonania umowy określa się ..….-.……-2019r. do ..…-…...-2019r. 
 

§2 
1. Z tytułu realizacji niniejszej umowy Zleceniobiorcy będzie przysługiwało ryczałtowe 

wynagrodzenie w wysokość……………….… zł brutto.  
 

2. Zleceniobiorca zobowiązany jest do przedłożenia zleceniodawcy godzinowej ewidencji 
czasu w jakim wykonywał czynności objęte umową.  

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



4. Zapłata za wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 nastąpi przelewem na rachunek 
wskazany w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy, w terminie 7 
dni od daty wystawienia rachunku, o którym mowa w ust. 3. 

5. Rozliczenie należnych składek i obciążeń podatkowych wynagrodzenia następuje na 
podstawie rachunku wymienionego w ust.3. 

 
§3 

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy naliczone będą kary 
umowne w wysokości 20% kwoty wynagrodzenia określonej w §2 ust.1. 
 

§4 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Zleceniodawca nie odpowiada za szkody wyrządzone przez Zleceniobiorcę osobom 

trzecim. 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 
4. Spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygnięte będą przez sąd 

właściwy dla siedziby Zleceniodawcy. 
5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach- po jednym dla 

każdej ze stron. 
 

 

 

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

  ZLECENIODAWCA                            ZLECENIOBIORCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku, ul. Gdyńskich Kosynierów 11, 80-866 Gdańsk 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą  

• Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku  

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat / lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są 

do momentu ustania przewarzania w celach planowania biznesowego) 

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy 

 



 

Załącznik do umowy nr…………. z dnia ….-….-2019r 

 

EWIDENCJA CZASU PRACY 

Termin 
(dz,mm,rrrr) 

Godziny Łączna ilość godzin 

   

   

   

   

   

RAZEM x            godzin 

 

 

 

       ……..………………………………. 

          ZLECENIOBIORCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                            Załącznik Nr 1 do umowy zlecenia 

OŚWIADCZENIE DLA CELÓW UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ DLA CELÓW POPRAWNEGO 

SPORZĄDZENIA INFORMACJI O DOCHODACH I POBRANYCH ZALICZKACH (PIT 11) 

1. DANE IDENTYFIKACYJNE (proszę wypełnić) 
 

1 IMIĘ (imiona)  

2 NAZWISKO  

3 NAZWISKO RODOWE  

7 IMIONA RODZICÓW  

4 PESEL  

5 
ADRES  
ZAMELDOWANIA 

GMINA  

POWIAT  

WOJEWÓDZTWO  

ULICA, nr 
mieszkania 

 

MIEJSCOWOŚĆ  

KOD POCZTOWY  

6 
ADRES DO KORESPONDENCJI  
(JEŻELI INNY NIŻ ZAMELDOWANIA) 

Ulica: 

Miejscowość: 

Kod pocztowy: 

8 OBYWATELSTWO  

9 Nr konta bankowego  

10 Urząd Skarbowy  

11 Telefon kontaktowy  

12 Adres mailowy 
 

 

2. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SKŁADEK ZUS ( właściwe zaznaczyć) 
 

1 
TAK NIE 

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowę zlecenie 

2 
TAK NIE Wynagrodzenie wyższe od minimalnego miesięcznego wynagrodzenia 

pracowników, tj. 2250 zł brutto 

3 
TAK NIE 

Uczeń szkoły średniej / student do ukończenia 26 roku życia* 

4 TAK NIE Emeryt / Rencista* 

*Niepotrzebne skreślić      
 
 
                                                                                                                          

………………………………………………………….  
(data i podpis zleceniobiorcy) 


