
 
 
 
 

 

             

                         Załącznik nr 5 

Wzór umowy z Wykonawcą 

UMOWA nr ………………….. 

 

zawarta w Słupsku w dniu …………….2020r. pomiędzy: 

Akademia Pomorska w Słupsku 
ul. Arciszewskiego 22a 
76-200 Słupsk 
NIP: 584-09-55-985 
którą reprezentuje: 
dr hab. inż. Zbigniew Osadowski, prof. AP  - Rektor 
 
zwanym w dalszej części umowy  “Zamawiającym”, 

a ........................................................................ z siedzibą w ..................................................., 
NIP ............................................ 
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr ........................... 
reprezentowanym przez 
 ......................................................................... 
zwanym w dalszej części umowy “ Wykonawcą”. 
 

W rezultacie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w ramach postępowania o udzielenie 

zamówienia w trybie ……………………………………………….. nr ZP/1249/2019 została zawarta umowa następującej treści:

  

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest  przeprowadzenie zajęć dla dzieci grup przedszkolnych w Potęgowie, 

Skórowie i Łupawie w ramach projektu „Akademia Przedszkolaka” współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Edukacja 2014-2020 , 

Działanie: 03.01. Edukacja przedszkolna, nr umowy: RPPM.03.01.00-22.0074/18-00 z późn. zm.  

z dnia 03.12.2018 roku 

2. Zakres przedmiotowy umowy obejmuje przeprowadzenie zajęć w ośmiu grupach przedszkolnych, w 

tym: trzech grup w Przedszkolu w Potęgowie, trzech grup w Przedszkolu w Łupawie i dwóch grup w 

Przedszkolu w Skórowie w obszarach:  

2.1.Zajęć rozwijających kluczowe kompetencje dzieci przedszkolnych w celu zapewnienia im 

lepszego przygotowania do podjęcia edukacji na dalszych jej etapach, tym samym 

przeciwdziałania pogłębianiu się niskich kompetencji kluczowych, utrudniających start w 

przyszłym życiu zawodowym:  



 
 
 
 

 

 przeprowadzenie zajęć języka angielskiego – tematem zajęć jest komunikacja w 

praktyce, dostosowana do wieku dzieci i ich możliwości psychofizycznych. Zajęcia muszą być 

przeprowadzone metodami aktywizującymi, z wykorzystaniem nowoczesnych, interaktywnych 

pomocy dydaktycznych, w tym narzędzi ICT. Cele szczegółowe nauczania języka angielskiego dzieci 

w przedszkolach muszą uwzględniać rozwój elementarnych cech komunikacyjnych w zakresie języka 

angielskiego, które będą fundamentem do dalszej edukacji: słuchania i mówienia. Treści zajęć muszą 

obejmować słownictwo z najbliższego otoczenia dziecka, takie jak: umiejętność przywitania, 

pożegnania, zwroty grzecznościowe, liczebniki, kolory, zabawki, ulubione zwierzęta,  pory dnia i 

roku, osoby z najbliższego otoczenia społecznego w środowisku rodzinnym i przedszkolu, 

podstawowe czynności, owoce i warzywa, podstawowa garderoba – z uwzględnieniem możliwości 

dzieci i dostosowaniem do ich wieku. Metody dydaktyczne muszą opierać się na zabawie, w tym 

przede wszystkim prostych wierszykach i piosenkach.  

3. Zakres kursu został określony w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym 

załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr ZP/1249/2019 z dnia 28.10.2019 r.               

i obejmuje: 

3.1.Opracowanie programu zajęć dla określonej części;  

3.2.Opracowania pomocy dydaktycznych, koniecznych do przeprowadzenia zajęć i ich realizacji;  

3.3.Przeprowadzenie zajęć; 

3.4.Prowadzenie dokumentacji zajęć: dzienników zajęć, list obecności, zdjęć dokumentujących ich 

przebieg.  

§ 2 

Warunki realizacji umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy przy dołożeniu najwyższej 

staranności. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada  wszelkie niezbędne uprawnienia i kompetencje do zrealizowania 

usługi oraz odpowiednią  wiedzę  i kwalifikacje. 

3. Wszelkie koszty związane z realizacją zobowiązań Wykonawcy ponosi Wykonawca. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do: 

a. przygotowania programów zajęć dla każdej grupy (tematy zajęć z przypisaną im liczbą 

godzin na realizację) i przedłożenia ich do akceptacji Zamawiającego co najmniej 5 dni przed 

planowanym terminem zajęć; 

b. przygotowania harmonogramu zajęć i przedłożenia ich Zamawiającemu co najmniej 5 dni 

przed planowanym terminem rozpoczęcia zajęć; 



 
 
 
 

 

c. przeprowadzenia zajęć zgodnie z przedłożoną ofertą i zaakceptowanym Przez 

Zamawiającego Programem; 

d. prowadzenia miesięcznego dziennika zajęć, każdorazowego zestawienia imiennego dzieci 

obecnych na zajęciach (potwierdzonego podpisem przez wychowawcę grupy, w której 

odbywają się zajęcia), miesięcznych kart czasu pracy. Wzory tych dokumentów zostaną 

udostępnione Wykonawcy przez Zamawiającego usługę; 

e. wykonania przynajmniej 3 zdjęć dokumentujących realizację zajęć (zapisanych na płycie 

CD) oraz umożliwienia wykonania zdjęć przez upoważnione przez Zamawiającego osoby w 

celu promocji Projektu; 

f. przygotowania i wręczenia każdemu uczestnikowi zajęć zaświadczeń o ich ukończeniu; 

g. poddania się kontroli i audytowi, w szczególności poprzez wgląd do dokumentacji, 

dokonywanym przez uprawnione podmioty w zakresie prawidłowości realizacji umowy. 

5. Zamawiający ma prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych  z realizowaną usługą. 

6. Zamawiający po zawarciu umowy przekaże w formie elektronicznej osobie do kontaktu ze strony 

Wykonawcy, wskazanej w § 4 niniejszej umowy, logo i informacje o nazwie programu w ramach, 

którego realizowana będzie usługa. Logo i informacje o programie, wskazane w zdaniu powyżej, 

zostaną wykorzystane jedynie na potrzeby sporządzenia materiałów niezbędnych do 

przeprowadzenia kursu, a sposób ich zamieszczania przez Wykonawcę w materiałach drukowanych i 

elektronicznych zostanie uzgodniony z Zamawiającym. 

 

§ 3 

Miejsce i termin realizacji umowy  

1. Miejsce realizacji kursów: siedziba OPW: Potęgowo, Skórowo, Łupawa 

a) Przedszkole w Potęgowie  

         Adres: Głowackiego 5, 76-230 Potęgowo  

b) Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Łupawie 

Łupawa 22, 76-242 Łupawa 

c) Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Skórowie 

Skórowo 13a 

76-230 Potęgowo 

 

2. Liczba grup - 8: OPW Potęgowo - 3 grupy przedszkolne, Skórowo - 2 grupy przedszkolne, Łupawa - 

3 grupy przedszkolne. 

3. Przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązuje się wykonać w terminie: 



 
 
 
 

 

 -     język angielski - od dnia zawarcia umowy  do  końca czerwca 2021r., w tym: do końca 2020 r. – 

128 godzin oraz od stycznia do czerwca 2021 r. – 96 godzin (tzn. 28 godzin w każdej grupie, 

łącznie 224 godziny). 

 

§ 4 

Osoby odpowiedzialne za realizację 

Osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację przedmiotu umowy jest: 

1. Ze strony Zamawiającego: ………………………………………………………………, 

2. Ze strony Wykonawcy: …………………………………………………………………. 

 

§ 5 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy wymienionego w § 1 umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie brutto:…………………………….zł (słownie brutto 

………………………………………..zł). za 1 godzinę brutto …………………………..zł  (słownie 

brutto ………………………………..) 

2. Powyższe wynagrodzenie obejmuje wszystkie elementy cenotwórcze wynikające z zakresu i sposobu 

realizacji przedmiotu umowy. 

3. Wynagrodzenie obejmuje całkowitą należność, jaką Zamawiający jest zobowiązany zapłacić za 

przedmiot umowy.  

4. Wynagrodzenie zostanie wypłacone na wskazane w rachunku lub fakturze konto bankowe 

Wykonawcy, po każdym przepracowanym miesiącu kalendarzowym, w terminie 30 dni od 

doręczenia prawidłowo wystawionego rachunku/faktury oraz po przedstawieniu przez Wykonawcę 

miesięcznej ewidencji godzin wykonywania. Miesięczna ewidencja godzin wykonywania umowy 

podlega kontroli Zamawiającego. 

5. Za dzień zapłaty uważać się będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. Wykonawca będący osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej zobowiązany jest do 

złożenia wraz z rachunkiem oświadczenia o zatrudnieniu, sporządzonego zgodnie ze wzorem 

stanowiącym załącznik nr 5 i 6 do umowy. Oświadczenie to będzie wykorzystywane do 

prawidłowego naliczania wynagrodzenia, zgodnie z obowiązującym prawem. 

7. Wykonawca zobowiąże się, że jego łączne zaangażowanie zawodowe, niezależnie od formy 

zaangażowania, w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i 

Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z wszystkich innych źródeł, w tym 

z  uwzględnieniem godzin które przeznaczać będą na realizację zadania w przedmiotowym projekcie 



 
 
 
 

 

-„Akademia Przedszkolaka”, w okresie realizacji tego projektu nie przekroczy  276 godzin 

miesięcznie. Dotyczy przypadku zawarcia umowy na wykonanie umownego przedmiotu zamówienia 

z osobami stanowiącymi personel projektu w rozumieniu, o którym mowa w rozdziale nr 2 pkt 1 

litera r) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 

– 2020. Potwierdzeniem czasu wykonania czynności określonych w opisie przedmiotu zamówienia 

będzie comiesięczna pisemna ewidencja godzin i zadań zaakceptowana przez Koordynatora projektu 

wzór ewidencji stanowi załącznik nr 4 do umowy z Wykonawcą) 

 

 

§ 6 (o ile dotyczy) 

1. Wykonawca jest uprawniony zlecić realizację umowy osobom trzecim – podwykonawcom, w zakresie 

jaki wynika z treści złożonej oferty, bez naruszenia swoich zobowiązań wynikających z niniejszej 

umowy.  Wykonawca zobowiązuje się sporządzić imienną listę przewidywanych podwykonawców i 

przedłożyć ją Zamawiającemu w ciągu 5 dni przed przystąpieniem do realizacji zajęć. 

2. Realizacja umowy przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności lub 

obowiązków wynikających z Umowy lub przepisów obowiązującego prawa. 

3. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców, jak za działania własne. 

4. Podpisanie niniejszej umowy jest równoznaczne ze złożeniem przez Wykonawcę następujących 

oświadczeń, że: 

a) ponosi wszelką odpowiedzialność prawną za czynności wykonywane na rzecz 

Zamawiającego, 

b) jest zobowiązany do zaspokojenia wszelkich roszczeń finansowych podwykonawców 

związanych z realizacją niniejszej umowy. 

 

 

§ 7 

Odpowiedzialność 

1. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy po jednokrotnym nie zrealizowaniu usługi z przyczyny 

leżącej po stronie Wykonawcy. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną wobec Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: 



 
 
 
 

 

a) odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia 

umownego za przedmiot umowy, określonego w § 5 ust. 1; 

b) z tytułu nienależytego wykonania przez Wykonawcę postanowień umowy w wysokości 10% 

wynagrodzenia  brutto, za dany miesiąc 

2. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar nie pokrywa poniesionej straty, strony mogą dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

 

§ 8 

Przetwarzanie danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Zamawiający (Akademia Pomorska w Słupsku z 

siedzibą: 76-200 Słupsk, ul. Arciszewskiego 22a), 

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w APSL: adres email: inspektor@apsl.edu.pl, 

3. Dane osobowe Wykonawcy:  

a. 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., 

b. nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie 

przepisów prawa, 

c. przechowywane będą przez okres 6 lat,  

4. Wykonawca posiada prawo:  

a. dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania,  

b. wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że dane 

osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować 

odmową realizacji umowy. 

6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z powyższą klauzulą informacyjną i wyraża zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego, obejmujących informacje niezbędne w celu 

realizacji umowy, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem ochronie danych osobowych. Podanie danych 

i wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że zgoda może być niego 

odwołana w każdym momencie poprzez złożenie oświadczenia woli, w tym zakresie do Inspektora 

mailto:inspektor@apsl.edu.pl


 
 
 
 

 

Danych Osobowych, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wykorzystanie 

danych przed cofnięciem takiej zgody. 

7. Zamawiający w związku z realizacją projektu pn. „Akademia Przedszkolaka”  upoważnia Wykonawcę 

do przetwarzania danych osobowych osób biorących udział w organizowanych kursach w zakresie 

niezbędnym do realizacji umowy i z zachowaniem przepisów RODO - art. 28 ogólnego Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, nazywanego ogólnym Rozporządzeniem o ochronie 

danych osobowych (RODO) oraz zawartych w Ustawie z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U 2018r. poz. 1000). Wykonawca przetwarzający dane osobowe będzie przetwarzał, 

powierzone na podstawie umowy dane (*należy podać rodzaj danych)…………………………..dane 

zwykłe oraz dane szczególnych kategorii ………………..(*należy podać kategorię osób, których dane 

dotyczą)   w postaci…………………………………………………………………………………… 

 

§9 

Poufność współpracy 

1. Strony zobowiązują się do bezwzględnego zachowania poufności wszelkich informacji uzyskanych w 

trakcie realizacji niniejszej umowy i nie ujawniania ich osobom trzecim, zarówno w czasie trwania 

mowy, jak również po jej rozwiązaniu przez okres 5 lat. 

2. Strony są odpowiedzialne za właściwe przechowywanie wszelkich dokumentów i materiałów, 

związanych z realizowanym przedmiotem umowy, tak aby w żaden sposób nie były dostępne dla osób 

postronnych.  

3. Zabezpieczenia i przechowywania wszelkich dokumentów związanych z realizacją umowy w sposób 

zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo do czasu ich przekazania Zamawiającemu.  

4. Zabezpieczenia i przechowywania podpisanej umowy i protokołu odbioru do 31.12.2028 r. 

 

§10 

Prawa autorskie i prawa pokrewne  

1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy 

autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do powstałych Utworów  łącznie z wyłącznym prawem do 

udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, w kraju i za granicą do wszelkich 

Utworów powstałych w ramach wykonywania niniejszej umowy.  

2. Wykonawca oświadcza, że powstałe Utwory nie naruszają czyichkolwiek praw i przysługują mu na 

zasadzie wyłączności wszelkie majątkowe prawa autorskie do Utworów. 



 
 
 
 

 

3. Wykonawca oświadcza, że nie istnieje żadne ograniczenie w zbyciu majątkowych praw autorskich do 

Utworów, które niniejszą umowę czyniłoby bezskuteczną w całości lub części. 

4. Przeniesienie praw autorskich nastąpi na następujących polach eksploatacji: 

1) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w 

jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym techniką drukarską, 

techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową lub poprzez wprowadzanie do pamięci komputera 

oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie 

ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami, 

2) wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

3) tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę układu lub jakiekolwiek 

inne zmiany), 

4) publiczne udostępnianie Utworu w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie 

przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie, 

5) rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych, w systemie i standardzie, w tym także 

poprzez sieci kablowe i platformy cyfrowe, 

6) zezwolenie na tworzenie opracowań, przeróbek, adaptacji Utworu oraz rozporządzanie i korzystanie z 

takich opracowań na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszej umowie, 

7) prawo do wykorzystywania Utworu do promocji, reklamy, a także dla celów, edukacyjnych lub 

szkoleniowych. 

5. Wykonawca oświadcza, że Utwory są wolne od wad prawnych, służą mu wyłączne majątkowe prawa 

autorskie do Utworów w zakresie koniecznym do przeniesienia tych praw na Zamawiającego oraz, że 

prawa te nie są w żaden sposób ograniczone. 

6. Wykonawca oświadcza, że rozporządzenie Utworami nie narusza żadnych praw własności przemysłowej 

i intelektualnej, w szczególności praw autorskich osób trzecich. 

7. Przeniesienie praw majątkowych stanie się skuteczne w chwili przekazania Utworu Zamawiającemu. 

 

§11 

Postanowienia końcowe 

1. Umowa została zawarta na czas określony i wygasa z chwilą zrealizowania przedmiotu umowy. 

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

3. Zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu, pod rygorem 

nieważności. 



 
 
 
 

 

4. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności taka zmiana niniejszej umowy oraz wprowadzenie do 

niej takich postanowień, które byłoby niekorzystne dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu 

należałoby zmienić treść oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. 

5. Strony dopuszczają zmianę umowy w zakresie jej postanowień w następujących przypadkach: 

a) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy na skutek niemożliwych do przewidzenia 

okoliczności, niezależnych od Wykonawcy, uniemożliwiających wykonanie zamówienia w 

ustalonym terminie, 

– o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany terminu i zmiany w tym zakresie będą 

dokonane,  

z uwzględnieniem okresów niezbędnych do przesunięcia terminu wykonania umowy o czas (okres  

w dniach), w którym z powodu w/w okoliczności usługi nie mogły być wykonywane.  

b) zmiany osoby prowadzącej szkolenie z przyczyn, których nie można było przewidzieć, pod 

warunkiem, że nowa osoba wyznaczona do realizacji umowy spełnia jednakowe kryteria na 

podstawie, których zostało rozstrzygnięte ogłoszenie, 

c) ceny na skutek zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT, o ile okoliczności  

te powodują konieczność zmiany ceny, przy czym cena netto jest stała. 

d) zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 

ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te będą miały 

wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 

e)     zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały 

wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 

f) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 

 

6. Wszelkie spory między stronami mogące zaistnieć na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane 

przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.  

7. Wszystkie wymienione załączniki stanowią integralną część umowy. 

8. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa 

egzemplarze dla zamawiającego. 

9. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie Strony. 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

Załączniki do umowy: 

1. Formularz ofertowy  złożony przez Wykonawcę na etapie postępowania  

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 2 do Ogłoszenia 

3. Wzór miesięcznej ewidencji godzin 

4. Wzór dot. limitu godzin 

5. Oświadczenie dot. składek ZUS 

6. Oświadczenie dot. US 

 

 

 

 

 

 

      ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 

 

    ………………………………………                                       ……………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

Załącznik nr 4 

Słupsk, dnia……………… 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

W związku z zamiarem podjęcia zatrudnienia w ramach projektu „Akademia Przedszkolaka” 

oświadczam, że: 

a) obciążenia wynikające z wykonywania zadań w projekcie „Akademia Przedszkolaka”  nie wykluczą 

możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji powierzonych mi zadań, 

b) moje łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy 

strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych 

beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza łącznie 276 godzin miesięcznie. 

 

 

 

 

…………………………. 

(podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

Załącznik nr 5 

OŚWIADCZENIE 

 

                       podatnika do obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych 

                       (Ustawa z dn.28.07.1991 r. Dz .U nr 80 poz.350) 

                       oraz dla celów ubezpieczenia społecznego 

                       (Ustawa z dn. 13.10.1998 r. Dz. U nr 137,poz. 887 z późn. zm.)  

                       oraz dla celów ubezpieczenia zdrowotnego. 

 

NAZWISKO..................................................................................................................... ...................................... 

 

NAZWISKO RODOWE........................................................................................................................................ 

 

IMIONA  1. ........................................................... 2..................................................... ......................................... 

 

PESEL ....................................................................OBYWATELSTWO ...................................... ....................... 

                           

IMIĘ OJCA.............................................................IMIĘ MATKI.......................................................................... 

 

MIEJSCE URODZENIA........................................DATA URODZENIA...................................................... ....... 

 

PASZPORT- SERIA.......................... NR...............................................................................................................  

(w przypadku cudzoziemców) 

 

ADRES  ZAMELDOWANIA: MIEJSCOWOŚĆ....................................…………………………….................... 

 

UL.....................................................NR DOMU...............................NR MIESZKANIA.............................. ..........                    . 

KOD POCZTOWY …………………………..GMINA………………………………………............................... 

 

ADRES ZAMIESZKANIA....................................................................................................................................... 

 

URZĄD SKARBOWY W ...........................................UL............................................................ ............................ 

 

NAZWA FUNDUSZU ZDROWIA....................................................................................................... .................... 

 

USTALONE PRAWO DO EMERYTURY (RENTY).............................................................................................. 

 

STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI................................................................................................... ................... 

 

PRZYZNANY OD.................................DO...............................................................................................................  

 

  



 
 
 
 

 

Prosimy wypełnić TAK lub NIE, w przypadku zawierania z PARR umowy zlecenia: 

OSIĄGAM DOCHODY RÓWNE lub PRZEKRACZAJĄCE MINIMALNE WYNAGRODZENIE-.................... 

(tzn. mam co miesiąc opłacane  składki ZUS od co najmniej minimalnego wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę na pełnym 

etacie w innym zakładzie pracy ………………………………………………………………….. 

lub prowadzę działalność pozarolniczą i mam z tego tytułu opłacane składki od pełnej podstawy……………….) 

Pracuję  wyłącznie na umowie zlecenie (zleceniach) w innym zakładzie pracy…………………………………… 

NIE JESTEM NIGDZIE ZATRUDNIONY I  NIE OSIĄGAM DOCHODÓW W WYSOKOŚCI CO NAJMNIEJ  

MINIMALNEGO  WYNAGRODZENIA  ………………………………………………………………………… 

oraz wnoszę o objęcie mnie dodatkowo dobrowolnym ubezpieczeniem  chorobowym…………………………… 

JESTEM STUDENTEM …………………………………………………………………………………………… 

(prosimy podać nazwę uczelni, rok studiów i przewidywany termin ich ukończenia) 

                                                                                                                                                       

Zobowiązuję się do informowania o zmianach w danych  dot. zgłoszenia do ubezpieczeń 

 

 

 

 

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

data i podpis składającego oświadczenie.                             data i podpis przyjmującego oświadczenie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

Załącznik nr 6 

 

 

Słupsk, dnia ……………… 

 

                                                                

            Imię i nazwisko Zleceniobiorcy…………………….. 

             pesel  …………………..………………………….. 

             adres………………………………………………. 

  

                                            OŚWIADCZENIE (o innych tytułach do składek ZUS) 

 

1. Jako Zleceniobiorca oświadczam, iż oprócz podpisanej z naszą Uczelnią umowy zlecenia, jestem 

zatrudniony………. (tak lub nie) na umowę ………………………(wpisać rodzaj umowy: umowa o pracę, 

zlecenie, inna) w …………………….……………………….     (nazwa zakładu pracy)  w wymiarze 

……………………( podać wymiar etatu) na czas ………………………….(do kiedy zawarta umowa) i mam co 

miesiąc odprowadzane składki zdrowotne i społeczne do ZUS od podstawy stanowiącej co najmniej minimalne 

wynagrodzenie…………..(wpisać: tak lub nie). 

Informacja: Zgodnie z nowymi przepisami posiadanie wyłącznie zlecenia w innym zakładzie pracy nie zwalnia z 

obowiązku opłacania składek społecznych do ZUS z kolejnej umowy zlecenia (z pewnymi wyjątkami dotyczącymi 

przychodu-szczegóły w Kwesturze, pok.3). 

1a. Prowadzę działalność pozarolniczą (gospodarczą, wolny zawód, jako twórca, artysta, inną)………………(tak lub 

nie) …………………..……(podać jaką) i mam odprowadzane składki społeczne i zdrowotne z w/w działalności od 

pełnej podstawy (60% przeciętnego wynagrodzenia)………(tak lub nie), lub odprowadzam składki preferencyjne (od 

30% minimalnego wynagrodzenia)……….. (tak lub nie).   

2. Przebywam  na urlopie bezpłatnym, macierzyńskim, wychowawczym………(tak lub nie) 

3. Nie jestem nigdzie zatrudniony (a) ………… (tak lub nie) i dodatkowo wnoszę o objęcie mnie dobrowolnym 

ubezpieczeniem chorobowym ………………. (tak lub nie) 

4.   Posiadam decyzję o przyznaniu emerytury, lub renty ……………(tak lub nie) 

5.   Jestem studentem………………(tak lub nie)…………………………………………. 

……………………………………….(podać nazwę uczelni,  rok i rodzaj studiów, oraz przewidywany termin ich 

ukończenia) 

W razie wszelkich zmian mojej sytuacji związanej z ubezpieczeniem w ZUS, w trakcie trwania umowy zlecenia , 

zobowiązuję się do poinformowania o tym Uczelni jako Zleceniodawcy  

 

……………., dnia…………………                    ………………………………………… 

                                                                          Czytelny podpis składającego oświadczenie 

                                                                            (Zleceniobiorcy) 

 

 



 
 
 
 

 

 

 


