
Numer umowy na dofinansowanie 66/ES/ZS/D-POKL/14 z dnia 16.09. 2014 r.

UMOWA ZLECENIE NR ……………………

zawarta dnia ……………….. 2014 roku w …………………………………….. pomiędzy:
...........................................................  z siedzibą  w …………………………, ul. 
……………………………….., NIP ……………………,
reprezentowaną przez:
1.  ……………………….………,
2.  ……………………………….,
zwanym dalej: "Zleceniodawcą" lub „Partnerem Projektu”
a

Panią/em
………………………………………………….………, 
zam. w …………………………………………………
legitymującą/ym  się  dowodem  osobistym  ………………………………………………….(seria  i
numer  dowodu osobistego),…………………………………………………………….,  posiadającą/ym
kwalifikacje pedagogiczne, zwanym dalej: “Zleceniobiorcą-nauczycielem”.

§ 1

1. Zleceniodawca powierza, a Zleceniobiorca - nauczyciel zobowiązuje się w ramach Projektu
systemowego „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia
rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość”, realizowanego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 9.1.2. do:

1) przeprowadzenia  zajęć  pozalekcyjnych  z  ………………………………………………………
 w wymiarze ……….…. godzin miesięcznie (łącznie w okresach od dnia 01.09.2014r. do dnia
31.12.2014r. ………godzin, od dnia 01.01.2015r. do dnia 30.06.2015r. . ………godzin),

2) rzetelnego prowadzenia dokumentacji potwierdzającej realizację zajęć,
3) terminowego i rzetelnego sporządzania i przedkładania sprawozdań i zestawień dotyczących

prowadzonych zajęć,  
4) współpracy  z  Partnerem  Projektu  i  wyznaczonemu  przez  niego  asystentowi  koordynatora,

dyrektorem szkoły uczestniczącej w Projekcie oraz Liderem Projektu w zakresie związanym z
prawidłową realizacją Projektu.

2. Integralną część umowy  stanowi  Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości  poniżej  
30 tyś. EUR.

§ 2
Niniejsza umowa obejmuje wykonywane przez Zleceniobiorcę - nauczyciela czynności wymienione
w § 1 począwszy od dnia ……………………. do dnia ……………………. roku.
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§ 3

1. W przypadku niemożności przeprowadzenia zajęć określonych w § 1 w terminach określonych
w harmonogramie  uzgodnionym  z  Partnerem  Projektu  z  przyczyn  leżących  po  stronie
Zleceniobiorcy – nauczyciela,  Zleceniobiorca - nauczyciel zobowiązuje się do niezwłocznego
powiadomienia Asystenta koordynatora o zaistniałym fakcie.

2. W  celu  zapewnienia  płynności  realizacji  Projektu,  w  przypadku  o  którym  mowa  w  ust.1,
Zleceniodawca  może  zawrzeć  umowę  na  przeprowadzenie  niezrealizowanych  przez
Zleceniobiorcę  –  nauczyciela  zajęć  z  innym  nauczycielem  lub  może  dokonać  korekty  
w harmonogramie realizacji zajęć umożliwiającej przeprowadzenie zajęć przez Zleceniobiorcę
– nauczyciela w innym terminie (zgodnym z wytycznymi Departamentu Edukacji Publicznej  
i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie).

§ 4
W  przypadku  braku  możliwości  realizacji  czynności  wymienionych  w  §  1  ust. 1  w  terminach
określonych w harmonogramie uzgodnionym z Partnerem Projektu z przyczyn  niezależnych od
Zleceniobiorcy  –  nauczyciela,  zajęcia  niezrealizowane  zgodnie  z  harmonogramem  zostaną
przeprowadzone przez Zleceniobiorcę – nauczyciela w innym terminie uzgodnionym z opiekunem
grupy  (zgodnym  z wytycznymi  Departamentu  Edukacji  Publicznej  i  Sportu  Urzędu
Marszałkowskiego w Warszawie).

§ 5

1. Za  prawidłowe  wykonanie  czynności  wymienionych  w  §  1 Zleceniobiorca  -  nauczyciel  
otrzyma wynagrodzenie w   wysokości:  ………….. zł  brutto (słownie:  …………………………..
……………..……………………………………………  zł),  przy  czym  wynagrodzenie  za  każdą
godzinę  przeprowadzonych  zajęć  wynosi  ………..  zł  (słownie:  ……........................................
…………………………………………………………… zł). 

2. W przypadku konieczności pokrycia składek płatnika na ubezpieczenie społeczne przez
Zleceniodawcę  w  ramach  niniejszej  umowy,  Zleceniodawca  będzie  miesięcznie  odliczał
składki od wynagrodzenia przedstawionego przez Zleceniobiorcę - nauczyciela na rachunku.

3. Wynagrodzenie  będzie  płatne  po  przedłożeniu  prawidłowo  wypełnionego  rachunku
potwierdzającego  wykonanie  czynności,  o  których  mowa  w  §  1,  wg  wzoru  stanowiącego
załącznik do niniejszej umowy, w terminach: za okres: 01.09.2014r. - 31.12.2014r. nie później,
niż  do  dnia  31.12.2014r.,  za  okres:  01.01.2015r.  -  30.06.2015r.  nie  później  niż  do  dnia
05.07.2015r.

4. Podstawą do wystawienia rachunku jest prawidłowo wypełniona okresowa karta czasu pracy
Zleceniobiorcy – nauczyciela potwierdzona przez Asystenta koordynatora i zatwierdzona przez
Zleceniodawcę. 

§ 6
Zleceniobiorca - nauczyciel zobowiązuje się wykonać zlecone czynności w miejscu wskazanym
przez Zleceniodawcę.

§ 7
Zleceniobiorca  -  nauczyciel  zobowiązuje  się  nie  powierzać  zleconych  w  niniejszej  umowie
czynności do wykonania osobom trzecim.
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§ 8

1. Zleceniodawca  ma  prawo  do  naliczenia  kary  umownej  Zleceniobiorcy  -  nauczycielowi  
w przypadku:

1) za opóźnienie w realizacji  harmonogramu zajęć powyżej 5 dni – 50,00 zł za każdy dzień
opóźnienia,

2) za odstąpienie od umowy przez Zleceniodawcę z przyczyn zależnych od Zleceniobiorcy -
nauczyciela – 10% wartości umowy zgodnie z § 5 ust. 1,

3) za odstąpienie od umowy przez Zleceniobiorcę - nauczyciela z przyczyn niezależnych od
Zleceniodawcy – 10% wartości umowy zgodnie z § 5 ust.1,

4) za  każdy  przypadek  nieprowadzenia  dokumentacji  lub  niekompletnego  prowadzenia
dokumentacji określonej w umowie - 5% wartości umowy zgodnie z § 5 ust.1, 

2. Zleceniobiorca  -  nauczyciel  wyraża  zgodę  na  potrącenie  naliczonej  kary  umownej  
z przysługującego mu wynagrodzenia.

3. Strony  zastrzegają  możliwość  dochodzenia  odszkodowania  przewyższającego  wysokość
kary umownej.

§ 9

1.  Zleceniobiorca  -  nauczyciel  zobowiązuje  się  do  bezwzględnego  zachowania  w  poufności
wszelkich  informacji  uzyskanych  w  związku  z  wykonywaniem  umowy  dotyczących
Zleceniodawcy i jego Klientów.

2. Przez obowiązek, o jakim mowa w ust. 1 rozumie się w szczególności zakaz:
a) zapoznania się przez Zleceniobiorcę - nauczyciela z dokumentami, analizami, zawartością

dysków twardych i innych nośników informacji itp. - nie związanymi ze zleconym zakresem
prac,

b) zabierania,  kopiowania  oraz  powielania  dokumentów  i  danych,  a  w  szczególności
udostępniania ich osobom trzecim, informowania osób trzecich o danych objętych nakazem
poufności.

3. Zleceniobiorca  -  nauczyciel  zobowiązuje  się  nie  wykorzystywać  własnego  sprzętu
informatycznego na terenie Zleceniodawcy bez jego wiedzy i zgody.

4. Zleceniobiorca -  nauczyciel  obowiązany jest  do zapewnienia,  aby jego pracownicy,  a  także
osoby trzecie  przy udziale  których wykonuje  zlecenia  dla  Zleceniodawcy,  przestrzegali  tych
samych reguł  poufności  określonych  w niniejszym dokumencie.  Zleceniobiorca -  nauczyciel
ponosi  odpowiedzialność  za  należyte  wypełnienie  zobowiązania  wskazanego  w  zdaniu
poprzedzającym, a za działania lub zaniechania osób trzecich odpowiada jak za swoje własne.

5. Zleceniobiorca  -  nauczyciel  obowiązany  jest  również  do  podjęcia  pozytywnych  działań
zmierzających do ochrony informacji poufnych Zleceniodawcy  i jego Klientów, o ile w trakcie
wykonywania  zlecenia  mogłoby dojść  do  ujawnienia  takich  informacji  poza  wiedzą  i  zgodą
Zleceniodawcy.

6. Zleceniobiorca - nauczyciel  zobowiązany jest nie wprowadzać do budynku będącego siedzibą
Zleceniodawcy osób trzecich.   

7. Postanowienia ust. 1-6 nie będą miały zastosowania do informacji, które:
a) zostały opublikowane lub stały się jawne bez naruszenia niniejszej umowy;
b) zostały ujawnione przez strony trzecie bez naruszenia zasady poufności określonej niniejszą

umową;
c) zostały  ujawnione  na  podstawie  odpowiedniego  przepisu  prawa,  wyroku  sądowego  lub

decyzji administracyjnej.
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8. Zleceniobiorca - nauczyciel oświadcza, iż zapoznał się z Polityką Zintegrowanego Systemu Za-
rządzania Urzędu Miasta Płocka oraz innymi właściwymi dla danej usługi regulacjami systemu,
dostępnymi na stronie www.zsz.plock.eu.

§ 10
Niniejsza  umowa  jest  współfinansowana  przez  Unię  Europejską  w  ramach  Europejskiego
Funduszu Społecznego.

§ 11
Jakiekolwiek  zmiany  w  niniejszej  umowie  mogą  być  dokonane  tylko  w  formie  pisemnej  pod
rygorem nieważności. Strony nie mogą powoływać się na ustalenia pozaumowne.

§ 12
W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  stosuje  się  przepisy  Kodeksu  Cywilnego.
Właściwym do rozstrzygania sporów mogących powstać w wyniku realizacji niniejszej umowy jest
Sąd właściwy dla Zleceniodawcy 

§ 13
Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zleceniodawcy, jeden 
dla Zleceniobiorcy-nauczyciela

 _________________ ________________
      Zleceniodawca           Zleceniobiorca - nauczyciel
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