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UMOWA ZLECENIA nr …../2017                

DOTYCZĄCA REALIZACJI PROJEKTU 
LEŚNA AKADEMIA SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY 

W SZKOLE … 
 

 
zawarta w dniu 9 czerwca 2017 roku we Wrocławiu 
pomiędzy: 
 
Fundacją „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” z siedzibą w Warszawie 
i adresem: ul. Miedziana 3A, 00-814 Warszawa, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji 
społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 
0000017557, NIP 118-01-31-708, REGON 002162847, niebędącą podatnikiem podatku VAT 
(korzystającą ze zwolnienia podmiotowego z podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 Ustawy z dn. 
11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2016 poz. 710 z późn. zm.), 
reprezentowaną przez:  
Krzysztofa Podhajskiego - Prezesa Zarządu ,  
zwaną dalej Fundacją  
a  
….., zamieszkałą/ym ………….. posiadającą/ym numer PESEL: …., rozliczającą/ym się w Urzędzie 
Skarbowym …… 
zwanym dalej Nauczycielem, 
zwanych dalej Stronami.  

 
Preambuła 

 
Niniejsza umowa dotyczy realizacji Projektu Leśna Akademia Sportu Dzieci i Młodzieży, zwanego dalej 
w treści Umowy Projektem, realizowanego przez …………..….. na podstawie umowy o współpracy 
zawartej pomiędzy Fundacją a Gminą …………. przy udziale Dyrektora Szkoły …….., zwanej dalej 
Umową o współpracy. Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych z Ministerstwa Sportu 
i Turystyki. 
 

§1 
1. Fundacja zleca a Nauczyciel zobowiązuje się do prowadzenia zajęć dla uczniów biorących udział w 

Projekcie. 
2. Nauczyciel oświadcza, że zapoznał się z założeniami Projektu i zasadami jego realizacji przez 

Gminę i Szkołę, szczegółowo określonymi w Umowie o współpracy i zobowiązuje się do 
współpracy z Fundacją, Szkołą i Gminą w celu właściwej realizacji Projektu w Szkole.  

3. Nauczyciel zobowiązuje się pełnić funkcję  Koordynatora Projektu oraz  kierownika wycieczek 
związanych z uczestnictwem uczniów biorących udział w Projekcie w rajdzie oraz olimpiadzie oraz 
do przygotowania dokumentacji tych wycieczek zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, 
szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki z dnia 8 listopada 2001 r. (Dz.U. Nr 135, poz. 1516 
z późn. zm.). 
 

§2 
1. Nauczyciel zobowiązuje się do realizacji Projektu w Szkole w etapach: 

a) organizacji treningów dla uczniów w wymiarze 12 godzin lekcyjnych w okresie czerwiec – 
wrzesień 2017 r.; 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtguytcobsgi2q
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtguytcobsgi2q
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b) organizacji m.in. jednego rajdu terenowego w terminie czerwiec – wrzesień 2017 r. w 
ramach jednego z treningów dla uczniów; 

c) udział w olimpiadzie w terminie wskazanym przez Fundację po zakończeniu treningów 
(wrzesień – październik 2017 r.). 

2. W ramach działań, o których mowa w ust. 1 Nauczyciel zobowiązuje się do przeprowadzenia 12 
godzin (lekcyjnych) zajęć pozaszkolnych dla grupy uczniów, biorących udział w Projekcie, w tym 
co najmniej jednego rajdu terenowego oraz udziału wraz z uczniami w olimpiadzie. 

3. Zajęcia (treningi) będą odbywały się na boisku lub hali sportowej, udostępnionej przez Szkołę na 
potrzeby realizacji Projektu, bądź innym miejscu, uzgodnionym z Dyrektorem Szkoły. 

4. Zajęcia, o których mowa w ust. 2 będą realizowane na podstawie przygotowanych przez Fundację 
materiałów dydaktycznych, przekazanych Nauczycielowi podczas szkolenia.  

5. Nauczyciel jest zobowiązany do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w dniu  
9 czerwca 2017 r. we Wrocławiu. Koszty udziału w szkoleniu (wyżywienie, materiały dydaktyczne, 
zwrot kosztów dojazdu itp.), zostaną sfinansowane przez Fundację. Udział w szkoleniu jest 
obowiązkowy i warunkuje udział w Projekcie.  

6. Nauczyciel zobowiązany jest do przygotowania i zgromadzenia dokumentacji związanej 
z udziałem uczniów w Projekcie (dziennik obecności, zdjęcia z zajęć, oświadczenia rodziców 
o zgodzie na udział w Projekcie – oświadczenie rodziców stanowi załącznik nr 1). 

7. Po zakończeniu realizacji Projektu w Szkole Nauczyciel zobowiązuje się do uzupełnienia 
sprawozdania z przeprowadzonych zajęć, wykorzystując formularz sprawozdania, stanowiący 
załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

8. Nauczyciel - na wniosek Fundacji lub innych uprawnionych instytucji audytujących realizację 
Projektu – zobowiązuje się do składania wszelkich dokumentów, informacji i wyjaśnień 
związanych z realizacją Projektu w Szkole. 

 
§3 

Nauczyciel zobowiązuje się do wykonania czynności stanowiących przedmiot niniejszej Umowy do 
dnia 30 października 2017 r.  
 

§4 
1. Tytułem wynagrodzenia za wykonanie wszystkich czynności objętych niniejszą Umową, Fundacja 

zobowiązuje się zapłacić Nauczycielowi kwotę 500,00 zł brutto (słownie: pięćset złotych). 
2. Strony zgodnie ustalają, że czas przeznaczony na wykonanie wszystkich czynności objętych 

umową łącznie nie przekroczy 38 godzin. Zwiększenie umówionej liczby godzin może nastąpić 
wyłącznie za zgodą Fundacji wyrażoną pod rygorem nieważności na piśmie. 

3. Zapłata za działania objęte umową w części wymaganej przepisami dotyczącymi minimalnego 
wynagrodzenia w wysokości ustalonej jako iloczyn  liczby faktycznie przepracowanych godzin w 
danym miesiącu i stawki 13 złotych za godzinę brutto odbywać się będzie co miesiąc przelewem 
na wskazany rachunek bankowy Nauczyciela w terminie 14  dni po przekazaniu rachunku 
miesięcznego wraz z potwierdzeniem przepracowanych godzin w danym miesiącu 
rozliczeniowym. Ostateczne rozliczenie umowy i wypłata umówionego wynagrodzenia nastąpi na 
podstawie sprawozdania z przeprowadzonych zajęć (załącznik nr 2) oraz końcowego rachunku 
wystawionego przez Nauczyciela (wzór rachunku stanowi załącznik nr 3) po zrealizowaniu 
wszystkich działań przewidzianych w założeniach Projektu w Szkole i po przekazaniu Fundacji 
kompletnej dokumentacji związanej z realizacją Projektu w Szkole.  

4.   
5. W treści rachunku Zleceniobiorca co miesiąc zamieści wykaz godzin, przepracowanych w ramach 

niniejszej umowy.  
 
6. Wynagrodzenie Nauczyciela zostanie wypłacone przelewem bankowym na konto nr: …. 
7. W przypadku zrealizowania tylko części zajęć, o których mowa §2 pkt 1, wynagrodzenie zostanie 

proporcjonalnie zmniejszone o niezrealizowaną część.  
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8. W przypadku nie zrealizowania zajęć, o których mowa §2 pkt 1, wynagrodzenie nie zostanie 
wypłacone. 

 
§5 

1. Nauczyciel oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.  
2. Administratorami danych osobowych są: Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej z siedzibą w 

Warszawie (adres: ul. Miedziana 3A, 08-014 Warszawa). Dane osobowe są zbierane 
i przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu oraz jego ewaluacji na zasadach określonych 
w ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 , poz. 
922 z poźn. zmianami). Nauczyciel ma prawo dostępu do treści tych danych, ich poprawiania oraz 
wniesienia żądania zaprzestania ich przetwarzania. 

 
§6 

1. W sprawach nieuregulowanych zakresem niniejszej umowy mają zastosowanie odpowiednie 
przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. Wszelkie sprawy sporne mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy strony poddają pod 
rozstrzygnięcie Sądowi właściwemu miejscowo dla siedziby Fundacji. 

 
§7 

Wszelkie zmiany w zakresie i treści umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem 
nieważności. 
 

§8 
1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: po jednym dla Fundacji 

i Nauczyciela. 
2. Załączniki stanowią integralną część umowy. 

 
 
 
Fundacja                 Nauczyciel/Zleceniobiorca 

 
 

……..…………………………………………....                                                         …………………………………………….. 
 
 
 
 
Załączniki: 

1. Oświadczenie rodzica/opiekuna. 
2. Sprawozdanie z realizacji Projektu w szkole wraz z listą uczestników Projektu. 
3. Wzór rachunku Nauczyciela. 
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Załącznik nr 1 do umowy  

 

.....................................................                    ...................................,  …........... 

                                Miejscowość           data 

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

(nazwisko i imię rodzica/opiekuna) 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA 

Ja niżej podpisany, oświadczam, że: 

1) zapoznałem/am się z założeniami Projektu edukacyjnego Leśna Akademia Sportu Dzieci i Młodzieży 

i zasadach jego realizacji przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej; 

2) wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka: 

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

(imię i nazwisko, szkoła) 

w zajęciach w ramach Projektu edukacyjnego Leśna Akademia Sportu Dzieci i Młodzieży, realizowanego przez 

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, przy dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu i Turystyki, 

3) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka w w/w zakresie przez organizatorów Projektu, 

dla potrzeb niezbędnych do jego realizacji oraz ewaluacji  na zasadach określonych w ustawie z dnia 29.08.1997 

r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z poźn. zmianami);  

4) zostałem/am poinformowana/y, że Administratorem danych osobowych dziecka jest Fundacja Europejski 

Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Miedziana 3A, 08-014 Warszawa), a  dane 

osobowe są zbierane i przetwarzane przez administratorów w celu realizacji Projektu Leśna Akademia Sportu 

Dzieci i Młodzieży, w którym udział nie jest obowiązkowy. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, 

a uczestnik /rodzice/opiekunowie mają prawo dostępu do treści tych danych, ich poprawiania oraz wniesienia 

żądania zaprzestania ich przetwarzania; 

5)  wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku dziecka zgodnie z ustawą z dnia  4 lutego 1994 r.              

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) na cele związane 

z promocją Programu. Możliwe formy rozpowszechnienia wizerunku to publikacje, Internet, telewizja. 

    

 

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

  (czytelny podpis rodzica/opiekuna) 
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Załącznik nr 2 do umowy 

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE NAUCZYCIELA Z REALIZACJI UMOWY ZLECENIA 

nr …………… 
W RAMACH PROJEKTU LEŚNA AKADEMIA SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY 

 
 
Gmina ………………………………………………………………………………  

Szkoła  ………………………………………………………………………..…… 

Nauczyciel …………………………………………………………………….…. 

Liczba przepracowanych godzin łącznie: ……………………………………….  

 

Lp. Data Godz. od Godz. do Liczba uczniów 
Trening/Rajd 

terenowy 
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Dziennik obecności na zajęciach: 

 

 

 

 

 

Imię i nazwisko 
ucznia 

dn. dn. dn. dn. dn. dn. dn. dn. dn. dn. dn. dn. dn. dn. 
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II. Opis zajęć (m. in. jak przebiegały?, jakie było zaangażowanie uczniów?, co sprawiło 

trudność podczas realizacji zajęć?, ocena zajęć) 

 

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

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

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

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

III. Inne Pani/a opinie, uwagi i spostrzeżenia dotyczące projektu:   

 

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

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

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

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

IV. Do sprawozdania dołączam: 

1.  ….. 

2. …. 

 

         ……………………………………………. 

               Podpis nauczyciela 
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Załącznik nr 3 do umowy 

Rachunek  z dnia:  
         

           Za wykonanie zlecenia zgodnie z umową nr ………… dotycząca realizacji projektu 
Leśna Akademia Sportu Dzieci i Młodzieży z dnia:  obejmującego: 

 

Ilość wykonanych godzin w projekcie w miesiącu …. - … godz.  
 

 
           Wystawił/a: 

  

           Dla:  

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU WSI POLSKIEJ 

           I. Rozliczenie umowy:  
         1. Umowa jest zawarta z własnym pracownikiem 

     
  

 2. Wykonawca umowy jest emerytem lub rencistą  
    

  
 4. Podatek opłaca zleceniodawca 

      
  

 
           Kwota rachunku brutto:  

       
  zł 

Koszt uzyskania przychodu: 
       

  zł 

Dochód:  
        

  zł 

Składki na ubezpieczenia społeczne:   nie   tak   bez ubez.   
 

 
emerytalne   % 

       

 
rentowe   % 

       

 
chorobowe   % 

       Podstawa opodatkowania (zaokr. do pełnych zł) 
       Podatek dochodowy 

       
  % 

Składka na ubezpieczenie zdrowotne pobrana z przychodu w wys. 7,75%   zł 

Składka na ubezpieczenie zdrowotne sfinansowana przez pracownika   zł 

Zaliczka na podatek wypłacona do US (zaokr. do pełnych zł) 
  

  zł 

Do wypłaty:                   zł 

       
Powyższą kwotę proszę przelać na poniższe konto: 

                 Nazwa i numer rachunku: 

  
Powyższy rachunek przedkładam: 

      
 

 
           Data 

     
Podpis 
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Oświadczenie 

 

Ja, niżej podpisany/a ……………………………………………………. oświadczam, że: 

1) jestem/nie jestem* zatrudniony/a na podstawie umowy o pracę w……………………......................................... 

i z tego tytułu osiągam/nie osiągam* przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia (od 

1 stycznia 2017 r. – 2000 zł brutto), 

2) jestem/nie jestem* objęty obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi z tytułu innej umowy zlecenia, 

umowy agencyjnej lub umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy o zleceniu, z której 

uzyskałem/am nie uzyskałem/am* w ……(miesiącu)……… 20…. r. przychód w wysokości co najmniej 

minimalnego wynagrodzenia (od 1 stycznia 2017r. – 2000 zł brutto), 

3) mam/nie mam* ustalone prawo do emerytury lub renty,  

4) prowadzę/nie prowadzę* działalność pozarolniczą (gospodarczą, wolny zawód, twórczą albo artystyczną, 

publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół w 

rozumieniu przepisów o systemie oświaty, jako wspólnik spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej 

albo wspólnik jednoosobowej spółki z o.o.) i z tego tytułu odprowadzam co miesiąc składki na 

obowiązkowe ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru wynoszącej miesięcznie ……………… zł,  

5) jestem/nie jestem* osobą współpracującą z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, 

6) jestem/nie jestem* uczniem lub studentem szkoły ……………………………………………………………………………………. 

i nie ukończyłem 26. roku życia.  

 

Wnoszę/nie wnoszę* o objęcie mnie dobrowolnymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi.  

 

Wnoszę/nie wnoszę* o objęcie mnie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. 

 

O wszelkich zmianach dotyczących informacji podanych w niniejszym oświadczeniu zobowiązuję się 

powiadomić Zleceniodawcę niezwłocznie. 

 

        

 

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

Miejscowość, data i czytelny podpis zleceniobiorcy 

*niepotrzebne skreślić 

 

 


