
 

 

 

 

 

 

UMOWA ZLECENIE - wzór 

Nr POKL…………...2015 

 

zawarta w dniu …………… 2015 roku w Białymstoku, pomiędzy: 

Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku z siedzibą przy ul. Kombatantów 7, 

15-110 Białystok, reprezentowanym przez: 

Elżbietę Rajewską-Nikonowicz – Dyrektora, zwanym dalej Zleceniodawcą; 

a  

……………………………………………………………….. 

zwaną dalej Zleceniobiorcą. 

Zleceniodawca i Zleceniobiorca w dalszej części umowy mogą być łącznie zwani Stronami 

 

Mając na względzie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(t.j. Dz.U. z 2007 r., nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), po rozpatrzeniu oferty złożonej przez 

………………………….. na skutek ogłoszenia zamieszczonego na stronie www.projekt.rops-

bialystok.pl, została zawarta umowa następującej treści: 

 

§ 1. 

1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje wykonanie zadań doradcy w ramach projektu 

„Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy – szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr 

instytucji pomocy społecznej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja 

integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 

7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej, polegających na wykonywaniu 

następujących czynności: 

 przeprowadzenie indywidualnej usługi doradczej w zakresie aktywnej integracji każdemu 

ośrodkowi pomocy społecznej, który nie realizował projektu, bądź przerwał jego realizację  

w ramach Podziałania 7.1.1/7.1.2 PO KL w roku 2013, 

 prowadzenie działań informacyjno - promocyjnych projektu systemowego ROPS, 

 udzielenie usługi doradczej dot. m.in. wdrażania zadań na rzecz aktywnej integracji, kierunków 

rozwoju pracy socjalnej, metod i sposobów aktywizacji klientów pomocy społecznej, nowych 

form i narzędzi wsparcia indywidualnego i środowiskowego w zależności od potrzeb instytucji. 

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1.  

w miejscu i w czasie wcześniej uzgodnionym ze Zleceniodawcą oraz zgodnie ze złożoną ofertą. 

 

§ 2. 

1. Umowa zostaje zawarta na okres …………. 2015 r. do 30 czerwca 2015 r. 

2. Strony zgodnie ustalają, że niniejsza umowa może zostać wypowiedziana wcześniej, przed  

upływem okresu na jaki została zawarta, z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia. 

 

§ 3. 

Zleceniobiorca oświadcza, że posiada kompetencje, wiedzę i umiejętności niezbędne do realizacji 

niniejszej umowy. 

 

 

 



 

 

§ 4. 

Zleceniobiorca oświadcza, że w przypadku niespełnienia przez niego warunków określonych  

w złożonym do niniejszej umowy Oświadczeniu, będzie zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów 

poniesionych z tego tytułu przez Zleceniodawcę. Obowiązek zapłaty nastąpi na podstawie pisemnego 

wezwania do zapłaty skierowanego przez Zleceniodawcę do Zleceniobiorcy. 

 

§ 5. 

1. Za wykonywanie zlecenia Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości 

………………… zł brutto wliczając w to podatek VAT (słownie: …………………………………) 

jako stawka godzinowa, rozliczane za każdy miesiąc wykonywania zlecenia w okresie ustalonym  

w § 2 ust. 1, na podstawie miesięcznej karty realizacji zlecenia stanowiącej załącznik nr 1 do 

Umowy oraz formularza wykonania usługi doradczej stanowiącego załącznik nr 2 do Umowy, z 

którego Zleceniodawca dokona stosownych potrąceń, w szczególności zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2011 r. Nr 234, 

poz. 1391 z późn. zm.). 

2. Płatność za właściwie wykonany przedmiot umowy nastąpi w terminie 14 dni od otrzymania 

rachunku opiewającego na kwotę wskazaną w ust. 1, który to rachunek może być wystawiony nie 

wcześniej niż po wykonaniu zlecenia oraz przedłożeniu kart pracy oraz ewidencji godzinowej 

potwierdzającej zaangażowanie w realizację innych projektów realizowanych w ramach NSRO. 

Zleceniobiorca zobowiązuje się wystawić rachunek o jakim mowa powyżej do 10-go dnia każdego 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało wykonane zlecenie. 

3. Strony zgodnie ustalają, że łączna ilość godzin wykonywania zlecenia w całym okresie objętym 

umową nie może przekroczyć 80 godzin W przypadku gdyby Zleceniobiorca przekroczy limit 

godzin o jakim mowa, nie przysługuje mu wynagrodzenie za ich wykonanie. 

4. Strony zgodnie ustalają, że płatność z tytułu wykonania niniejszej umowy będzie dokonana nie 

wcześniej niż i pod warunkiem przekazania przez Instytucję Wdrażającą środków finansowych 

służących finansowaniu niniejszej umowy na wyodrębniony rachunek bankowy Zleceniodawcy. 

5. W przypadku braku środków o jakich mowa w powyższym ustępie na rachunku Zleceniodawcy, 

płatność z tytułu niniejszej umowy nie będzie uznana za opóźnioną. 

6. Wynagrodzenie objęte niniejszą umową współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

§ 6. 

Zgodnie ze stanem faktycznym istniejącym na datę podpisania niniejszej umowy Zleceniobiorca 

oświadcza, że z tytułu jej wykonywania: *) 

1) podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu, 

2) nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu, 

W przypadku gdy  zaznaczono pkt 1, Zleceniobiorca oświadcza, że: 

 chce być objęty dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym i wnosi o objęcie takim 

ubezpieczeniem  

W przypadku gdy  zaznaczono pkt 2, Zleceniobiorca oświadcza, że: 

 chce podlegać dobrowolnemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu i wnosi o objęcie takimi 

ubezpieczeniami. 

*) właściwe zaznaczyć 

§ 7. 

1. Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku nienależytego lub nieterminowego wykonania 

zlecenia, Zleceniodawca ma prawo odmowy wypłaty całości lub części umownej kwoty. 

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do pokrycia wszystkich strat wynikłych z powodu niewykonania 

zleconych czynności względnie zniszczenia lub uszkodzenia powierzonego mu mienia według 

protokolarnego ustalenia. 



 

 

3. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy Strony zobowiązują się rozwiązywać 

polubownie, a w braku porozumienia poddają je rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby 

Zleceniodawcy. 

 

§ 8. 

1. Zleceniodawca nie odpowiada za szkody wyrządzone przez Zleceniobiorcę osobom trzecim. 

2. Zleceniobiorca oświadcza, że będzie wykonywał przedmiot zlecenia samodzielnie,  

z dołożeniem należytej staranności, bez udziału osób trzecich, według opisu zlecenia dokonanego 

w niniejszej umowie. 

3. Zleceniobiorca oświadcza, że zna przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny obowiązujące 

przy wykonywaniu czynności wynikających ze zlecenia i oświadcza, że będzie ich przestrzegał,  

a także oświadcza, że stan jego zdrowia pozwala na wykonanie zlecenia. 

 

 

§ 9. 

W sprawach nieuregulowanych w tej umowie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia  

23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz inne przepisy prawa 

powszechnie obowiązujące. 

 

§ 10. 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

Zleceniodawca         Zleceniobiorca 

 


