UMOWA – ZLECENIE
Zawarta w dniu
Szkolny

Związek

w Lublinie, pomiędzy Lubelski Wojewódzki

........................................

Sportowy

zwany

dalej

Zleceniodawcą

reprezentowany

przez Adam Leszczyński – Członek Prezydium Zarządu LW SZS
a

........................................................................................

zamieszkały ..............................................................................

zwany dalej Zleceniobiorcą
1. Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca zobowiązuje się do:
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

2. Zlecenie wykonywane nie będzie w siedzibie Zleceniodawcy.
3. Za

wykonanie

czynności

określonych

w

Zleceniobiorcy wynagrodzenie brutto w wysokości

pkt.

1

przysługuje

………………………............................

(słownie: ................................................................................................................................................................... )
4. Wynagrodzenie wypłacone będzie po wykonaniu zadania i przedłożeniu rachunku.
5. Zmiany w umowie wymagają formy pisemnej w postaci aneksu.
6. W sprawach spornych mają zastosowanie przepisy kodeksu karnego.
7. Z tytułu niniejszej umowy Zleceniobiorca nie nabywa żadnych uprawnień
pracowniczych ani socjalnych.
8. W przypadku nie wykonywania przez Zleceniobiorcę czynności, o których mowa
w pkt. 1, Zleceniodawca może rozwiązać niniejszą umowę w trybie
natychmiastowym.
9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym
dla każdej strony.

......................................................................

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

podpis Zleceniobiorcy

pieczęć i podpis Zleceniodawcy
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DANE DOTYCZĄCE ZLECENIOBIORCY
Nazwisko ……………………………………………………………………………………………………………........................................................
Imię ...................................................................................................................................................................................
Nazwisko panieńskie ..............................................................................................................................................
Data urodzenia ………………………………………………………………………………………………………................................................

PESEL:

Miejsce zamieszkania – kod ............................ miejscowość ....................................................................
ulica .................................................................................... nr domu .................... nr mieszkania ....................
województwo ............................................................... powiat ............................................................................
gmina ................................................................................. poczta

............................................................................

Urząd skarbowy – adres .......................................................................................................................................

Oświadczenie zleceniobiorcy: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych w celach podatkowych i ubezpieczeniowych oraz w celach związanych
z realizacją zawartych umów z Zamawiającym.
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RACHUNEK
Imię i nazwisko zleceniobiorcy …………………………………………………...............................................................................
Za wykonanie czynności zgodnie z umową z dnia

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

1. Kwota rachunku brutto

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

2. Podstawa do opodatkowania (zaokrąglamy do pełnych zł)

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

3. Naliczona składka podatku 17% (2)

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

4. Sładka zdrowotna w wysokości 9% (x 1)

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

5. Zaliczka do wpłaty w US (3) (zaokrąglamy do pełnych zł)

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

6. Kwota do wypłaty netto (1-4-5)

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

(słownie: ...............................................................................................................................................................................)
otrzymałem/łam .........................................................................
(podpis)

Niniejszym potwierdzam wykonanie pracy zgodnie z umową – zleceniem

...................................................................................................
(podpis odbierającego pracę)

Zatwierdzam do wypłaty kwotę brutto .............................
(słownie: ...............................................................................................................................................................................)

.................................................................................
Data, podpis

Oświadczenie zleceniobiorcy: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach
podatkowych i ubezpieczeniowych oraz w celach związanych z realizacją zawartych umów z Zamawiającym.

3|Strona

OŚWIADCZENIE
ZLECENIOBIORCY DO UMOWY – ZLECENIE
Ja niżej podpisany/a ..............................................................................................................................................................
(imię i nazwisko)
zamieszkały/a ………………………………………………….....................................................................................................................
(adres)

Oświadczam, że:
1. Jestem zatrudniony na podstawie:
umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, innej umowy*
w wymiarze ………….................................. w ......................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
(nazwa i adres zakładu pracy)

a) od w/w umowy opłacana jest obowiązkowa składka na ubezpieczenie społeczne / nie jest opłacana
obowiązkowa składka na ubezpieczenie społeczne*
b) moje miesięczne przychody brutto z tytułu powyższej umowy są wyższe / niższe* od minimalnego
wynagrodzenia brutto ogłoszonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
W przypadku jakiejkolwiek zmiany w wysokości w/w przychodów zobowiązuję się niezwłocznie złożyć
Zleceniodawcy stosowne oświadczenie.
2. Prowadzę działalność gospodarczą / nie prowadzę*
Od

prowadzonej

działalności

gospodarczej

odprowadzam

/

nie

odprowadzam*

składki

na ubezpieczenie społeczne.
3. Jestem objęty KRUS / nie jestem* - gospodarstwo rolne
4. Jestem emerytem / rencistą*, jeśli tak to nr emerytury lub kserokopia orzeczenia
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………….

5. Jestem uczniem / studentem i nie ukończyłem / ukończyłem * 26 lat*, jeśli tak to kserokopia
legitymacji.
6. Wnoszę / nie wnoszę o objęcie mnie dobrowolnym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym/
chorobowym *
7. Powyższe dane wypełniłem zgodnie z prawdą. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej
z art.274 § 1 Kodeksu Karnego za oświadczenie nieprawdy lub zatajenie prawdy.

Lublin, dnia ...............................

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

* niewłaściwe skreślić
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