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Znak sprawy: ZS-ZP.2100/4/2011      Zał. Nr 6 do SIWZ 

UMOWA ZLECENIE 

Zawarta w dniu ……………………………….  

Pomiędzy:……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….    

Reprezentowanym przez ……………………………………………………………………………………………………………. 

Zwanym dalej Zleceniodawcą  

A 

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

Zwanym dalej Zleceniobiorcą 

§ 1 

1. Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania zlecenia za 

wynagrodzeniem na zasadach określonych niniejszą umową. 

2. Przedmiotem zlecenia jest pełnienie przez Zleceniobiorcę funkcji opiekuna uczniów na 

praktyce zawodowej. Realizacja zgodnie z projektem pt. „Wdrożenie i Certyfikacja Systemu 

Zarządzania Jakością oraz podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego” 

(dalej: projekt) przez Zespół Szkół im. Gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem. 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

3. Do zakresu obowiązków  opiekuna uczniów na praktyce zawodowej  należy w szczególności: 

a) Nadzór nad realizacją programu praktyki zawodowej. 

b) Opieka nad uczniami przebywającymi na praktyce zawodowej. 

c) Powiadamianie szkoły o naruszeniu przez ucznia regulaminu pracy 

d) Sprawdzanie obecności uczniów na praktyce zawodowej (lista obecności) 

e) Realizacja programu praktyk w porozumieniu z pracodawcą 

f) Dbanie o zachowanie przepisów BHP 

g) Przeprowadzenie egzaminu na zakooczenie praktyki 

h) Sporządzanie dokumentacji przebiegu praktyki (zestawieo, ankiet, sprawozdao na 

drukach lub formularzach otrzymanych od Koordynatora Projektu) 

i) Inne obowiązki określone w przepisach dotyczących organizacji i przeprowadzania 

praktyk zawodowych uczniów. 
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4 .Zleceniobiorca będzie wykonywał zlecenie w siedzibie pracodawcy przyporządkowanego do 

danej grupy uczniów ………………………………………………………………………………………………………...w 

czasie między godz. 700 a 1500 we wszystkie dni robocze w miesiącu maju roku 2011, 2012, 2013. 

5. Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialnośd za prawidłowe wykonywanie zleconych 

zadao. 

6. Zleceniobiorca obowiązany jest wykonywad zlecenie w uzgodnieniu z Koordynatorem 

Projektu i w terminach wynikających z dokumentów. 

7. Zleceniobiorca zrealizuje przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie                             

z postanowieniami niniejszej umowy, w tym warunkami wynikającymi z dokumentów    

projektu, przepisami prawa oraz najwyższymi standardami przyjętymi w tego typu 

działaniach.  

 

 

8. Zlecenie uważa się jako należycie wykonane i przyjęte, jeżeli Zleceniobiorca udokumentuje 

realizację zlecenia za pomocą wykazu wykonanych czynności, a Zleceniodawca dokona 

odbioru przedmiotu zlecenia i nie zgłosi na piśmie żadnych zastrzeżeo dotyczących pracy. 

Odbioru prac w imieniu Zleceniodawcy dokonuje Koordynator Projektu. Jeżeli wykonane 

zlecenie według  oceny Zleceniodawcy, wymagad będzie zmian lub uzupełnieo, 

Zleceniobiorca bez żądania dodatkowego wynagrodzenia dokona stosownych zmian lub 

uzupełnieo w terminie uzgodnionym przez Strony jednak nie później niż w terminie 5 dni od 

dnia zgłoszenia zastrzeżeo przez Zleceniodawcę, chyba że zmiany będą znaczące. 

 

§ 2 

1. Zleceniobiorca (osoba wyznaczona przez Zleceniodawcę do realizacji przedmiotu umowy) 

będzie wykonywał przedmiot umowy osobiście. 

2. Powierzenie wykonania umowy osobie trzeciej (dokonanie zmiany osoby wyznaczonej do 

realizacji przedmiotu umowy) jest dopuszczalne jedynie za pisemną zgodą Zleceniodawcy     

w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku choroby lub innej okoliczności 

uniemożliwiającej Zleceniobiorcy  (osobie wyznaczonej do realizacji przedmiotu umowy) 

wykonywanie obowiązków wynikających z umowy. 

3. Zleceniodawca może żądad dokonania zmiany osoby wyznaczonej przez Zleceniobiorcę do 

realizacji przedmiotu umowy, jeżeli uzna ,że nie wykonuje ona obowiązków wynikających        

z niniejszej umowy. 
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§ 3 

1. Za prawidłowe wykonanie zlecenia określonego w § 1 Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy 

miesięczne wynagrodzenie w wysokości  wynikającej z przeliczenia przepracowanych godzin 

x(razy) stawka godzinowa wykazana przez Zleceniobiorcę w formularzu ofertowym. 

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

2. Wynagrodzenie będzie płatne Zleceniobiorcy przelewem na rachunek bankowy ………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

po potrąceniu należytych zaliczek na poczet podatku dochodowego oraz składek na 

ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. 

 

3. Wynagrodzenie będzie wypłacane w terminie po każdym m-cu maju danego roku:                

(np. w m-cu czerwcu 2011 r. za usługę wykonaną w maju 2011 r., w m-cu czerwcu 2012 r. za 

usługę wykonaną w maju 2012 r. oraz w m-cu czerwcu 2013 r. za usługę wykonaną w maju 

2013 r.) w ciągu 14 dni po otrzymaniu przez  Zleceniodawcę faktury lub rachunku 

wystawionego przez Zleceniobiorcę. 

                                                                          

§ 4 

1. Zleceniobiorca nie może bez pisemnej zgody Zleceniodawcy przekazad praw i obowiązków 

wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich. 

   

§ 5 

1. Zleceniobiorca przenosi na Zleceniodawcę w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 

ust.1 umowy, autorskie prawa majątkowe do wszelkiej dokumentacji wytworzonej przez 

siebie w trakcie i w związku z realizacją zlecenia na następujących polach eksploatacji: 

 

1) Utrwalanie na wszelkich nośnikach i zwielokrotnianie (niezależnie od ilości 

egzemplarzy) każdą techniką znaną w momencie przeniesienia praw, w tym 

technikami poligraficznymi, drukarskimi, reprograficznymi, plastycznymi, 

informatycznymi, fotograficznymi, cyfrowymi, multimedialnymi, audiowizualnymi, 

2) Wprowadzanie do pamięci komputera oraz sieci Internet, 

3) Rozpowszechnianie w całości lub części, w tym sieci Internet, 

4) Dokonywanie zmian i modyfikacji, 
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5) Wykorzystywanie we wszelkich postępowaniach jako element samodzielny bądź 

częśd składowa innych dokumentów, 

6) Samodzielne przekazywanie podmiotom trzecim w dowolnej formie oraz dowolnej 

ilości egzemplarzy i w dowolnym celu, 

7) Publikowanie jako publikacja samodzielna lub jego częśd składowa dowolnej 

publikacji. 

2. Przeniesienie praw opisanych powyżej nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. 

 

 

§ 6 

1. Zleceniodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku gdy: 

 

1) Zleceniobiorca nie przystąpił do realizacji przedmiotu umowy lub gdy zaniechał jej 

dalszej realizacji, w terminie 3 dni od upływu dodatkowego terminu wyznaczonego 

przez Zleceniodawcę do przystąpienia do realizacji umowy lub jej kontynuowania, 

2) Zleceniobiorca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami umowy. 

3) Zleceniobiorca powierzył realizację przedmiotu umowy osobie trzeciej bez zgody 

Zleceniodawcy. 

4) Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 7 

1. Odpowiedzialnośd z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony 

ustalają w formie kar umownych. 

2. Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną: 

 

1) Za odstąpienie od niniejszej umowy z winy Zleceniobiorcy, w wysokości 5% 

całkowitej wartości umowy określonej w § 3 ust.4 

2) Za opóźnienie w wykonywaniu czynności wchodzących w zakres przedmiotu 

umowy w terminie wynikającym z dokumentów lub uzgodnionym                           

z Zleceniodawcą w wysokości 1% całkowitej wartości umowy określonej w § 3 

ust.4 za każdy dzieo opóźnienia 

3) Za wykonanie czynności wchodzących w zakres przedmiotu umowy z wadami        

w wysokości 1% całkowitej wartości umowy określonej w § 3 ust.4 za każdy 

przypadek stwierdzenia przez Zleceniodawcę wystąpienia wady 

3. Za odstąpienie od umowy z winy Zleceniodawcy Zleceniobiorcy przysługuje kara umowna    

w wysokości 5% całkowitej wartości umowy określonej w § 3 ust.4 



str. 5 
 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  
 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

                                                                                 

4. Strony umowy mogą dochodzid na zasadach ogólnych odszkodowao przewyższających kary 

umowne. 

5. Zleceniodawca upoważniony jest do potrącania kar umownych z wynagrodzenia 

Zleceniobiorcy z tytułu realizacji niniejszej umowy. 

 

§ 8 

 

Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania w bezwzględnej tajemnicy wszelkich informacji             

i danych, jakie uzyskał w trakcie realizacji niniejszej umowy a w szczególności takich, które stanowią 

bądź mogą stanowid tajemnicę służbową Zleceniodawcy. 

 

 

§ 9 

1. Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

2. Umowa zostaje zawarta na czas określony to jest na okres realizacji projektu- od m-ca 

maja.2011 do 31.05.2013 

3. Każdej ze Stron przysługuje prawo wcześniejszego rozwiązania niniejszej umowy                       

z zachowaniem 14 (czternaście) dniowego okresu wypowiedzenia. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

5. Wszelkie spory jakie mogą powstad na tle realizacji umowy Strony będą się starały rozwiązad 

w drodze ugody a jeżeli okaże się to niemożliwe poddadzą pod rozstrzygnięcie Sądu 

właściwego dla siedziby Zleceniodawcy. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

 

 

 

Zleceniodawca      Zleceniobiorca 

 

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


