Rzeszów, dn..............
UMOWA ZLECENIA
zawarta pomiędzy Podkarpackim Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym
w Rzeszowie, ul. Wyspiańskiego 22 zwanym w dalszej części umowy „zleceniodawcą”,
a Panem/Panią .......................................................................... zwanym dalej „zleceniobiorcą”.
Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać na zamówienie zleceniodawcy w terminie
od ......................... do ..................... następujące czynności:
sekretarz na zawodach sportowych organizowanych w ramach Wojewódzkiego
Kalendarza Szkolnych Imprez Sportowych PW SZS – tj.:
......................................................................................................................................................
w szczególności: opracowanie komunikatu organizacyjnego zawodów, wykonanie
protokołów zawodów oraz sporządzenie komunikatu końcowego imprezy.
...............................................................
(podpis zleceniodawcy)

....................................................................................
(podpis zleceniobiorcy)

POTWIERDZENIE WYKONANIA PRACY
Potwierdzam wykonanie pracy wyszczególnionej w umowie – zlecenia
.............................................................................
(podpis przyjmującego pracę)

R A C H U N E K do UZ Nr ………………….
za wykonanie czynności jak wyżej wg kalkulacji: 4 godziny x 20 zł = 80,00 zł
wynagrodzenie brutto:
80,00 zł
koszty uzyskania przychodu (20%)
00,00 zł
podstawa opodatkowania :
80,00 zł
podatek dochodowy:
14,00 zł
ubezpieczenie zdrowotne:
7,20 zł
należność do wypłaty :
58,80 zł
Kwotę 58,80 zł otrzymałem

.........................................................
(podpis zleceniobiorcy)

Zatwierdzono do wypłaty
..............................................................................
( główny księgowy )

..... ............................................................................
( kierownik jedn ostki )

OŚWIADCZENIE PODATKOWE
imię .................................................................. nazwisko ...........................................................
data urodzenia ................................................. PESEL ...............................................................
miejsce zamieszkania: kod ............................. miejscowość .....................................................
ulica ................................................................. nr domu .................. nr mieszkania ...................
gmina .............................................................. powiat ...............................................................
województwo .................................................. urząd skarbowy...................................................
Stwierdzam, że praca nie wchodzi w zakres moich obowiązków i wykonana została
w godzinach pozasłużbowych.
Zatrudniony(a) jestem w ..............................................................................................................
i otrzymuję z tytułu umowy o pracę przychód wyższy od najniższego wynagrodzenia
tj. w 2018 r. 2.100 zł (brutto) / 1.530 zł (netto).
Dobrowolnie rezygnuję z ubezpieczenia emerytalnego i rentowego z tytułu umowy - zlecenia.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby realizacji zadań
PWSZS (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. 133
poz. 833). Jestem świadoma/y, że przysługuje mi prawo wglądu do moich danych osobowych
oraz ich poprawienia.
Oświadczam, że posiadam aktualne szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
.......................................................................
(podpis zleceniobiorcy)

