
 
Umowa licencyjna 
 Program JPK 2021 

 Nr ...../………./ 2021 
 
 
zawarta w dniu ............................ 20........ r. w …………….………………………………….. 
pomiędzy: 
Fundacją JAGODA im. Jagody Pachota, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Czysta 7/7 50-013 
Wrocław NIP 8971759507 KRS 0000342831 
……………………, zwanej dalej „Fundacją”, którą reprezentuje: 

1) Elżbieta Sipa-Pachota Prezes Zarządu Fundacji 
2) Jerzy Pachota członek Zarządu Fundacji 

 
a 
....................................................................................................................................................... 
z siedzibą 
....................................................................................................................................................... 
……………………….………………………………………………………………………….. 
NIP............................................................... 

zwanym dalej „Biurem Rachunkowym” 

na bezpłatne, dobrowolne, wielostanowiskowe użytkowanie Programu JPK 2021 

 
Indywidualny nr licencyjny Biura Rachunkowego nadany przez system Fundacji 

 

 
 

 

§ 1 

Zakres przedmiotowy umowy 

Umowa określa prawa i obowiązki Stron związane z uzyskaną licencją do wdrożenia 
PROGRAMU JPK 2021. 

§ 2 

Postanowienia ogólne 

Biuro Rachunkowe otrzymuje licencję na bezpłatne, dobrowolne, wielostanowiskowe 
użytkowanie Programu JPK 2021. 

Program JPK 2021 jest innowacyjnym rozwiązaniem, którego dokładana specyfikacja i 
funkcjonalność została opisana w ZAKRESIE LICENCJI. 



Podstawowym celem Programu jest: 
-     aktywizacja współpracy czynnych zawodowo księgowych i organizacji 
pozarządowych w   pozyskiwaniu 1% podatku 
- zwiększenie ekonomiki wykonywania zawodu księgowego poprzez intensyfikację 
działalności w sferze OPP. 

1. W ramach licencji Programu JPK 2021 realizowane będzie świadczenie usług 
księgowych w zakresie rozliczania podatku dochodowego osób fizycznych PIT  

1. Otrzymana licencja nie określa górnej granicy odbiorców usług księgowych. 

2. Termin realizacji od dnia podpisania umowy do 30.04.2021.  

 

§ 3 
Środki finansowe w Programie JPK 2021 

1. Biuro Rachunkowe w ramach Programu JPK 2021 otrzyma za aktywne uczestnictwo 
wynagrodzenie stanowiące iloczyn liczby prawidłowo rozliczonych PIT rocznych 
osób fizycznych i procentowej prowizji w wysokości 20,00 % każdej kwoty brutto 
pochodzącej z 1% podatku. 

2. Wynagrodzenie będzie wypłacone przez Fundację w jednej płatności końcowej do 30 
października 2021. 

3. Wypłata środków finansowych, o których mowa w pkt. 2 będzie możliwa wyłącznie 
wówczas, gdy otrzymane zostanie zestawienie zbiorcze (fizyczny wykaz osób, które 
przekazały 1% podatku na rzecz OPP Fundacja JAGODA) sporządzone przez 
właściwy Urząd Skarbowy 

4. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest wystąpienie dwóch poniższych czynników 
łącznie: 

a) indywidualny numer licencyjny Biura Rachunkowego nadany przez system w 
niniejszej umowie musi zostać podany w rubryce cel szczegółowy formularza 
podatkowego PIT 

b) KRS Fundacji JAGODA 0000342831 musi zostać podany w rubryce 1% dla 
OPP formularza podatkowego PIT 

 

§ 4 
Wniosek o płatność – termin złożenia 

1. Wniosek o płatność składa się na adres Fundacji za pośrednictwem poczty elektronicznej 
wraz z wymaganymi dokumentami niezbędnymi do wypłaty środków finansowych z tytułu 
udziału w Programie JPK 2021 w terminie od dnia 30.09.2021 r. - jednak nie później niż 
do dnia 31.12 2021 r. 

2. Wniosek o płatność składa się na formularzu.  

 



§ 5 

Postanowienia w zakresie korespondencji 

1. Strony będą porozumiewać się telefonicznie lub drogą elektroniczną we wszelkich 
sprawach dotyczących realizacji umowy. Korespondencja związana z realizacją umowy 
przekazywana będzie: 

1) Adres Biura Rachunkowego: 

e-mail: ………………………………………………………………………. 

2) Adres Fundacji : 

e-mail: magdalena.calek@fundacja-jagoda.pl tel. 537 300 301 

 

2. Strony zobowiązują się do podawania numeru umowy w prowadzonej przez nie 
korespondencji. 

3. Biuro Rachunkowe jest zobowiązane do niezwłocznego przesyłania do Fundacji pisemnej 
informacji o zmianie swoich danych identyfikacyjnych zawartych w umowie. Zmiana ta 
nie wymaga zmiany umowy. 

4. W przypadku niepowiadomienia Fundacji przez Biuro Rachunkowe o zmianie danych 
identyfikacyjnych zawartych w umowie, wszelką korespondencję wysyłaną przez 
Fundację zgodnie z posiadanymi przez nią danymi, Strony uznają za doręczoną. 

§ 6 
Środki zaskarżenia  

Wszystkie spory pomiędzy Fundacją a Biurem Rachunkowym rozstrzygane będą przez sąd 
powszechny właściwy dla siedziby Fundacji. 

§ 7 
Ochrona danych osobowych 

W dniu zawarcia umowy dla Biura Rachunkowego zostanie przekazana informacja o 
przetwarzaniu danych osobowych stanowiąca załącznik nr 1 do umowy. 

 
§ 8 

Akty prawne mające zastosowanie 

W sprawach nieuregulowanych umową mają w szczególności zastosowanie przepisy: 

1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, 1104 
i 1629).  

§ 9 
Postanowienia Końcowe 

1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden 
otrzymuje Biuro Rachunkowe i jeden Fundacja. 



2. W związku z epidemią wirusa COVID 19 strony przyjmują za wiążące podpisanie umowy 
w formie cyfrowej (skan). 

3. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia. 

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

……………………………………  
 

Fundacja Biuro Rachunkowe 

 

 



Załącznik nr 1 
do umowy Programu JPK 2021 

 

RODO / Strona 1 z 2 
Programu JPK 2021 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

W związku z treścią art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE. L z 2016 r. nr 119 str.1), dalej „Rozporządzenie” Fundacja JAGODA  informuje, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja JAGODA  z siedzibą we Wrocławiu ul. Czysta 
7/7 , 50-013 Wrocław; 

2) z administratorem danych osobowych Pani/Pan może kontaktować się poprzez adres kontakt@fundacja-
jagoda.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Fundacji; 

3) zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6  
ust. 1 lit. c Rozporządzenia, w celu wypłaty wynagrodzenia w ramach Programu JPK 2021 oraz jego 
warunków; 

4) zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom publicznym uprawnionym  
do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 

5) zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji zadań, o których mowa w pkt 3, okres 
zobowiązań oraz okres 5 lat, liczony od dnia następującego po dniu upływu okresu zobowiązań w związku z 
przyznaniem wynagrodzenia w ramach Programu  JPK 2021. Okres przechowywania danych może zostać 
każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do 
dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez administratora danych. Ponadto, okres 
przechowywania danych może zostać przedłużony na okres potrzebny do przeprowadzenia archiwizacji; 

6) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania lub ograniczenia ich 
przetwarzania, w przypadkach określonych w Rozporządzeniu; 

7) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje 
Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

8) podanie danych osobowych w umowie o wynagrodzeniu w ramach  Programu  JPK 2021 wynika z 
obowiązku zawartego w umowie, a konsekwencją niepodania tych danych osobowych będzie nieprzyznanie 
wynagrodzenia. 

 

Oświadczam, że wypełniłam/em obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹ wobec osób 
fizycznych², od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu realizacji Programu JPK 
2021 ³. 

 

 

 

………………………………………………..                         …………………………………………. 
Miejscowość, data                                                                                            Czytelny podpis 

 
 

 

 

 

 

¹ rozporządzenie 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 



Załącznik nr 1 
do umowy Programu JPK 2021 

 

RODO / Strona 2 z 2 
Programu JPK 2021 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1, ze zm.). 

² dotyczy takich przypadków jak pozyskiwanie od Beneficjenta danych osobowych innych osób  
(np. danych osobowych członków grupy operacyjnej). 

³ w przypadku, gdy Beneficjent nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących 
lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 
RODO treści oświadczenia Beneficjent nie składa. 

 
 



 
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ 
W PROGRAMIE JPK 2021 

  
Na podstawie umowy 
Nr ...../………./ 2021 

 
 
zawartej w dniu ............................ 2021 r. w …………….………………………………….. 

 
jako licencjobiorca PROGRAMU JPK 2021 
....................................................................................................................................................... 
z siedzibą 
....................................................................................................................................................... 
……………………….………………………………………………………………………….. 
NIP..............................................................., 
 

reprezentowanym (ą) przez: 

1) ...................................................................................................................................... 
2) ...................................................................................................................................... 

posiadający indywidualny nr licencyjny nadany przez system Fundacji 

 

 

 
 
Na podstawie otrzymanego zestawienia, w którym w pozycji cel szczegółowy widnieje 
…… (podać ilość) nasz indywidualny nr licencyjny wnoszę o płatność w kwocie 
………………………………………………………. (podać wartość liczbowo i słownie) 
stanowiącą 20% brutto kwot przekazanych przez podatników podatku dochodowego 
osób fizycznych. 
Nr rachunku bankowego Odbiorcy: 
…………………………………………………………………. 
 
Data/podpis 
 
…………………….. 
 


