
UMOWA  ZLECENIE –  Nr …… .… . . /SKS/2018 
Zawarta w dniu .......................... r. w Bydgoszczy, pomiędzy Kujawsko-Pomorskim Stowarzyszeniem Związków  

Sportowych ul. Gdańska 163, 85-915 Bydgoszcz zwanym dalej ZLECENIODAWCĄ, reprezentowanym przez:           

                                                          1.  Wincentego Dybalskiego - Wiceprezesa 

2.  Annę Lewandowską – Głównego Księgowego 

a Zleceniobiorcą: 

Nazwisko i Imię ……………………………………………………….……Data urodzenia………………………… 

Pesel   nr telefonu………………………………………  

Adres zamieszkania: 

Kod pocztowy………………………… Miejscowość……………………………………....... 

Ulica……………………………………… nr domu ……………….nr lokalu…………..……. 

Województwo …………………………….…………………gmina…………………………... 

Urząd Skarbowy………………………............................. 

 

Przedmiot umowy: 

Prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą w ramach zadania : Realizacja projektu „Szkolny Klub 

Sportowy” na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. 

Stawka za przeprowadzenie 1 godziny zegarowej zajęć wynosi 40 zł. brutto /czterdzieści złotych / i zawiera w przypadku 

Zleceniobiorcy podlegającego ubezpieczeniom społecznym składki finansowane przez Zleceniodawcę. Wysokość całego 

wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie dzienników zajęć SKS podpisanych oraz wgranych na platformę. 

Zleceniobiorca zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć w programie Szkolny Klub Sportowy  : 2 zajęcia tygodniowo x 

grup oraz przeprowadzenia testów sprawnościowych 

zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez Zleceniodawcę. Rozliczenie godzin za dany miesiąc będzie przeprowadzone 

W/w raport będzie stanowić dla KPSZS 

podstawę do sporządzenia rachunku celem rozliczenia się z ZUS i US oraz  wypłaty kwoty netto gotówką lub przelewem  

( po potrąceniu kwoty prowizji bankowej za przelew w wysokości - 1 zł.) na wskazane przez Zleceniobiorcę konto nr : 

Nr konta  

                                

              gotówka     przelew    

 

W terminie wykonywania umowy Zleceniobiorca oświadcza, że: 

- jest ubezpieczony z tytułu umowy o pracę w wymiarze…………………. w …………………………………….. 

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

* Z tytułu zatrudnienia osiąga wynagrodzenie brutto: 

  co najmniej minimalne wynagrodzenie / tj. 2.100 zł.(lub wyższe) 

  mniej niż minimalne wynagrodzenie 

  jest uprawniony do emerytury/renty nr …………………………..przyznanej przez …………………………………………. 

 
* właściwe zaznaczyć 

 

1 godzina zegarowa ( 28 zajęć w okresie trwania umowy), z każdą z

na podstawie wgranego i podpisanego skanu raportu z dziennika on-line.

Umowa zostaje zawarta na okres od 01.09. 2018 r. do 30.11.2018 r.



Postanowienia Ogólne 

 

1. W przypadku nienależytego lub nieterminowego wykonania zlecenia Zleceniodawca ma prawo odmowy    

    wypłaty  całości lub części umówionej kwoty. 

 2. Zleceniobiorca nie wykonuje zlecenia pod kierownictwem Zleceniodawcy, wykonuje je samodzielnie  

     z zachowaniem należytej staranności. 

3. Zleceniodawca nie odpowiada za szkody wyrządzone przez Zleceniobiorcę osobom trzecim w trakcie  

    wykonania zlecenia. 

4. Zleceniobiorca oświadcza, że zna przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny  obowiązujące przy  

     wykonaniu czynności wynikających ze zlecenia i będzie ich przestrzegał oraz, że jego stan zdrowia 

     pozwala na wykonanie zlecenia. 

5. Dane zawarte w ewidencji akceptowane są przez Zleceniodawcę lub osobę przez niego upoważnioną 

    i podlegają kontroli. W razie wątpliwości odnoszących się do informacji w niej wykazanych, Zleceniodawca  

    niezwłocznie skontaktuje się ze Zleceniobiorcą w celu ich wyjaśnienia. 

6. Zleceniobiorca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Zleceniodawcy o wszelkich zmianach zawartych 

     w umowie, a w szczególności: przerwy w zatrudnieniu, zmian dotyczących obowiązkowych ubezpieczeń  

    społecznych,przebywania na  zwolnieniu lekarskim, bezpłatnym urlopie, opiece. 

7. Zleceniobiorca zobowiązuje się do prowadzenia dziennika on-line na bieżąco i rozliczenie się ze Zleceniodawcą  

    z przeprawowych godzin do 5 dnia kolejnego miesiąca. 

 8. Zleceniobiorca oświadcza, że zapoznał się z regulaminem uczestnictwa w programie SKS. 

 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,  

      przepisy prawa ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, przepisy prawa skarbowego. 

10. Wszystkie nierozwiązane polubownie spory wynikłe przy wykonywaniu zlecenia jak i po  

      jego wykonaniu będą rozstrzygane przez Sąd Cywilny właściwy dla siedziby Zleceniodawcy. 

Postanowienia szczegółowe:  
1. Zleceniobiorca wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Zleceniodawcę danych osobowych do celów realizacji niniejszej umowy. 

2. Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości, że: 

a) administratorem danych jest Instytut Sportu  - Państwowy Instytut Badawczy, z siedzibą w Warszawie, ul. Trylogii 2/16,  
b) podane przez Zleceniobiorcę dane będą przetwarzane wyłączenie w celu realizacji niniejszej umowy, jak również w celach ewidencyjnych, podatkowych, 

ubezpieczeniowych i sprawozdawczych w związku z Programem "SKS" 

c) podane przez Zleceniobiorcę dane będą udostępniane Ministerstwu Sportu i Turystyki na potrzeby Programu Szkolny klub Sportowy oraz AWF w Warszawie na 
potrzebę realizacji projektu Narodowa Baza Talentów. 

3. Zleceniobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania w trakcie realizacji niniejszej umowy. 

W przypadku nie wykonania zlecenia w terminie, wykonania go wadliwie lub w sposób nienależyty Zleceniodawca ma prawo do potrącenia wynagrodzenia lub 
anulowania zlecenia bez odszkodowania 

Jakiekolwiek zmiany w umowie mogą być dokonane tylko za pisemną zgodą stron. Strony nie mogą powoływać się na ustalenia pozaumowne 

W sprawach nie objętych tekstem niniejszej umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 
 
     ………………………………………..                          ……………………………………… 
                  Zleceniodawca                 Zleceniobiorca 
 

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym 
1. Zleceniodawca otrzymuje upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym na stronie www.szkolnyklubsportowy.pl na czas trwania 

umowy. 

2. Zakres dotyczy danych identyfikujących uczniów z grupy, którą zleceniobiorca prowadzi oraz wyników testów sprawnościowych. 

3. Zleceniodawca zobowiązuje się do: 
a) zapoznania i wypełniania obowiązków wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 

922) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, 

b) zachowania w tajemnicy danych oraz informacji o ich zabezpieczeniu, również po ustaniu umowy, 
c) zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych poprzez ich ochronę przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem, 

nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem. 

 
 

 

………………………………………………………. 

Podpis zleceniobiorcy 



 

 

 

 

 


