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UMOWA ZLECENIA  
Nr ……/S45/2010 

 

 

Projekt: „STREFA 45+. Reintegracja zawodowa osób po 45 roku życia” realizowany w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

Poddziałanie 7.2.1 

 

Umowa zawarta dnia ................... roku w Oświęcimiu pomiędzy: 

Społeczną Szkołą Zarządzania i Handlu z siedzibą w Oświęcimiu 32-600, ul. St. Leszczyńskiej 

7, NIP 549-10-25-755  

reprezentowaną przez Edwarda Szydło – Dyrektora Szkoły, 

zwaną dalej Zleceniodawcą 

a 

…………… z siedzibą w ……………….., ul. ………………….. 

NIP …………………., reprezentowana przez ……………… – ……………….. 

zwanym dalej Zleceniobiorcą, o następującej treści: 

 

 

§ 1 

1.  Zleceniodawca powierza, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do przeprowadzenia kursów – 

 Pracownik administracyjno-biurowy dla beneficjentów ostatecznych projektu „STREFA 45+. 

Reintegracja zawodowa osób po 45 roku życia” współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.2.1 oraz ze środków 

Budżetu Państwa. 

2.  W ramach zadania, o którym mowa w ust. 1 Zleceniobiorca zobowiązuje się przeprowadzić kurs 

kwalifikacyjny/zawodowy:  

 „Pracownik administracyjno-biurowy” w zakresie tematycznym: 

 Obsługa technicznych środków biurowych; 

 Efektywna komunikacja; 

 Prowadzenie korespondencji biurowej; 

 Kierowanie zatrudnianych osób na wstępne badania lekarskie i psychotechniczne; 

 Sporządzanie umów o pracę, wprowadzania danych do komputera i archiwizowanie 

(zakładanie akt pracowniczych); 

 Wprowadzenie kandydata do pracy, skierowania na szkolenie wstępne z zakresu bhp i ppoż. 

Ewidencjonowanie i kontrolowanie czasu pracy, zwolnień lekarskich i absencji; 

 Ustalenie, według obowiązujących przepisów, stażów pracy skutkujących na urlop 

wypoczynkowy, wysokości nagród jubileuszowych, wymiaru okresu wypowiedzenia, 

uprawnień emerytalnych itp. 

3. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada niezbędne umiejętności, wiedzę i doświadczenie do 

 wykonania prac będących przedmiotem umowy i zobowiązuje się je wykonać z należytą 

 starannością oraz aktualnym poziomem wiedzy i techniki.  
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§ 2 

Strony ustalają, iż: 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania zadań, o których mowa w § 1 pkt. 1 i 2 tzn. do 

przeprowadzenia dla beneficjentów ostatecznych 13 edycji kursów.  

2. W ramach każdej z edycji grupa szkolona będzie przez okres 14 dni w wymiarze po 6 godzin 

dydaktycznych oraz przez 4 dni w wymiarze 7 godzin dydaktycznych , łącznie w wymiarze 112 

godzin. 

3. Każda z grup liczyć będzie 10 osób. 

 

§ 3 

1. Strony ustalają, iż przedmiot umowy realizowany będzie etapami, a Zleceniodawca przed 

zleceniem wykonania każdego z nich  będzie wysyłał Zleceniobiorcy każdorazowo pisemnie lub 

drogą elektroniczną na adres e-mail: ……………… powiadomienie zawierające co najmniej 

informacje o terminie przeprowadzenia zajęć oraz niezbędne dane organizacyjne do 

przeprowadzenia kursu.  

2. Zajęcia prowadzone będą zgodnie z harmonogramem, który Zleceniodawca dostarczy najpóźniej 

 na 14 dni przed rozpoczęciem zajęć.  

 
§ 4 

Strony ustalają, iż umowa wykonana zostanie w okresie od ………………. r. do ……………. r. 

z zastrzeżeniem, iż termin końcowy wykonania umowy może ulec zmianie w wypadkach wskazanych 

przez Instytucje Pośredniczącą (Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie).  

 

 § 5 

1. Za wykonanie zlecenia określonego w § 1 Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 

………. - PLN brutto (słownie: ……………….. 0/100) za 1 godzinę dydaktyczną, która trwa 45 

minut , nie więcej jednak niż 1456 godzin x ……. zł brutto. 

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktur VAT wystawianych przez 

 Zleceniobiorcę, w których Zleceniobiorca uwzględni stawkę godzinową i ilość godzin 

 dydaktycznych, przelewem na rachunek bankowy podany przez Zleceniobiorcę w terminie 14 dni 

 licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego środków na finansowanie Projektu od 

 Instytucji Pośredniczącej (Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie). 

 

§ 6 

1. Zleceniobiorca bez uprzedniej zgody Zleceniodawcy nie może powierzyć wykonania umowy 

innemu podmiotowi gospodarczemu. Zgoda Zleceniodawcy musi być wyrażona w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

2. Strony ustalają, iż naprawienie szkody z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania  

 przedmiotu umowy nastąpi poprzez zapłatę kar umownych. Zleceniobiorca zobowiązany jest 

 zapłacić karę umowną: 

a. w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy w przypadku powierzenia jej wykonania 

innemu podmiotowi gospodarczemu bez zgody Zleceniodawcy, 

b. w wysokości 1% wartości przedmiotu umowy w przypadku zwłoki w jej rozpoczęciu, 

realizacji,  zakończeniu, za każdy dzień zwłoki. 
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3. Zleceniodawca zobowiązany jest zapłacić Zleceniobiorcy karę w wysokości 1% wartości 

 przedmiotu umowy w przypadku, gdy  Zleceniobiorcę nie może przystąpić do wykonania umowy z

 przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy za każdy dzień opóźnienia. 

4. W przypadku, gdy kara nie pokrywa poniesionej szkody strona może dochodzić 

 odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

5. Zleceniodawca uprawniony jest do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia przysługującego 

Zleceniobiorcy. 

 

 

§ 7 

1. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów Zleceniobiorcy związanych z 

 realizowaną umową w tym dokumentów finansowych. 

2.  Dokumenty zawierające dane osobowe będą udostępniane z zachowaniem wymogów Ustawy o 

 ochronie danych osobowych. 

 

 

§ 8 

Niniejsza umowa może być rozwiązana przez Zleceniodawcę bez zachowania okresu wypowiedziana, 

jeżeli Zleceniobiorca:  

a) nie rozpocznie lub nie zakończy Zlecenia w terminie,  

b) w trakcie realizacji umowy będzie ją wykonywał w taki sposób, iż nie zapewni jej wykonania 

zgodnie z ustalonym harmonogramem.  

 

 

§ 9 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego.  

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Strony zgodnie ustalają, iż spory jakie mogą powstać w związku z wykonywaniem umowy 

rozstrzygane będą przez Sąd właściwy miejscowo lub rzeczowo dla siedziby Zleceniodawcy. 

 

 

§ 10 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

 
 

Zleceniodawca       Zleceniobiorca 

 

 

 

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


