
  

Umowa o zlecenie nr …........../2018/.... 

 

zawarta  w dniu …................2018 r. w  Warszawie pomiędzy: 

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

……………………….., wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez 

…………………….., księga rejestrowa nr …………, NIP ……………, REGON 

…………………….. reprezentowanym przez: 

………………………………  – Dyrektora 

na podstawie zarządzenia nr ……………………………………………………………,  

zwanym w treści umowy Zleceniodawcą 

a 

…................................., legitymującym/ą się dowodem osobistym ….................,                                            

wydanym  przez  ….......................... w dniu …................. roku,     PESEL …....................., 

zamieszkałym/ą w …............., ul. …................., 

zwaną dalej Zleceniobiorcą 

zawarto umowę o następującej treści: 

 

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

do umowy nie stosuje się przepisów tej ustawy. 

§ 1 

1.  Na podstawie niniejszej umowy  Zleceniodawca  zleca, a Zleceniobiorca  zobowiązuje się 

do prowadzenia warsztatów artystycznych z zakresu rękodzieła, ceramiki, plastyki w 

ramach projektu „Sztuka z bliska” w domach seniorów zależnych zgodnie z ustalonym 

harmonogramem.  

2.  Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających                            z 

niniejszej umowy innej osobie bez zgody Zleceniodawcy. 

3. Zleceniobiorca oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność za jakość                              i 

terminowość wykonywanych zadań. 

4. Zleceniobiorca w ramach wykonywania zlecenia zobowiązuje się do ścisłej współpracy z 

wyznaczonym przez Zleceniodawcę pracownikiem socjalnym …………………………….. 

5. Zleceniobiorca na czas wykonywania niniejszej umowy podlega ubezpieczeniu OC, które 

opłaca Zleceniodawca. 

6. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania szczególnej ostrożności i wyczucia w 



trakcie wykonywania niniejszej umowy szczególnie w zakresie zachowania podmiotowości 

osób starszych zależnych. 

 

§ 2 

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony……………………….. 

2. Umowa będzie wykonywana w domu osoby starszej zależnej. 

3. Umowa nie stanowi podstawy do nawiązania stosunku pracy w rozumieniu ustawy z dnia 

26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy. 

 

§ 3 

1. Zleceniobiorcy za wykonanie usługi określonej w § 1 ust. 1 przysługuje wynagrodzenie 

brutto w wysokości …........zł. (słownie: …........... złotych  brutto). Przy czym  wysokość 

wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia nie będzie niższa niż wysokość 

minimalnej stawki godzinowej w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2010 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2017 r., poz. 847 ze zm.) 

2. Wynagrodzenie  będzie  płatne  po  wykonaniu  w danym miesiącu czynności określonych 

w  § 1 ust.1 umowy na podstawie sporządzonego przez Zleceniobiorcę rachunku. 

3. Rachunek należy wystawić na ……………………… NIP  ……………………….. 

4. Za dzień zapłaty rozumie się dzień obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy. 

5. Zleceniobiorca składa oświadczenie dotyczące ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia 

zdrowotnego w brzmieniu określonym w załączniku do Umowy. 

 

§ 4 

1. Zleceniodawca może odstąpić od Umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 

powodujących, że wykonanie Umowy nie leży w interesie Zleceniodawcy, czego nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy w terminie ….........dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. 

2. W takim przypadku Zleceniobiorca może żądać wynagrodzenia należnego mu tylko z tytułu 

wykonania części Umowy, jeżeli miało ono miejsce. 

§ 5   

1. W przypadku   niewykonania    lub   nienależytego  wykonania  Umowy,  Zleceniodawca 

ma  prawo  do  odstąpienia  od  Umowy bez wyznaczania dodatkowych terminów oraz do 

naliczenia   kary   umownej  z  tego  tytułu  w  wysokości  10%  wartości   wynagrodzenia 

z zastosowaniem stawki godzinowej określonej, o którym mowa w § 3 ust. 1, w terminie 30 



dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu tych okoliczności. 

2. Zapłata kary umownej nie wyklucza prawa Zleceniodawcy do dochodzenia odszkodowania 

w pełnej wysokości na zasadach ogólnych, przewidzianych w Kodeksie Cywilnym. 

3. Zleceniobiorca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z należnego mu wynagrodzenia.  

 

§ 6 

1. Zleceniobiorca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych 

zgodnie z przepisami RODO oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z 

zakresu ochrony danych osobowych. 

2. Zleceniodawca oświadcza, iż realizuje obowiązki Administratora Danych Osobowych 

określone w przepisach 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 uchylenie 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016 r. dalej: RODO) oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z 

zakresu ochrony danych osobowych.  

3. Zleceniobiorca zobowiązuje się przy przetwarzaniu danych osobowych podczas realizacji 

niniejszej Umowy do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków 

technicznych i organizacyjnych, zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa, 

odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa 

w art. 32 RODO oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisów z zakresu ochrony 

danych osobowych. 

4. Zleceniobiorca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu danych 

osobowych i zapewnienia, że przetwarzane dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w 

celu realizacji niniejszej umowy. 

5. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie 

z treścią Umowy, RODO lub wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu 

ochrony danych osobowych, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do 

przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym. 

6. Zleceniodawca zobowiązuje Zleceniobiorcę do natychmiastowego, tj. bez zbędnej zwłoki, 

nie później jednak niż w ciągu 24 godzin, powiadomienia Zleceniodawcy o próbie lub 

fakcie naruszenia poufności danych osobowych przetwarzanych w wyniku realizacji 

Umowy. Zawiadomienie to powinno być dokonane w formie elektronicznej.  

7. Na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO – wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 



osobowych przez Dyrektora Wawerskiego Centrum Kultury w celu zawarcia niniejszej 

umowy w zakresie: imion, nazwiska, nr PESEL, oddziału NFZ, daty i miejsca urodzenia, 

serii, nr i daty wydania dowodu osobistego, nr telefonu, e-maial, adresu 

zamieszkania/zameldowania/korespondencyjnego, urzędu skarbowego, nr konta 

bankowego, informacji o stopniu niepełnosprawności, informacji dotyczącej 

odprowadzania składek ZUS.  

 

§ 7 

1. Zleceniobiorca  oświadcza,  że  znany jest mu   fakt,  iż   treść    niniejszej  umowy, a w 

szczególności dotyczące go dane identyfikacyjne i przedmiot umowy stanowią informację 

publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 

publicznej, która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy.   

2. Zleceniobiorca wyraża zgodę na udostępnienie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 1, 

zawartych w niniejszej umowie dotyczących go danych osobowych w zakresie obejmującym 

imię i nazwisko/firmę. 

 

§ 8 

1. Zmiany w Umowie wymagają pisemnej formy w postaci aneksu podpisanego przez Strony 

pod rygorem nieważności. 

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się udzielić Zleceniodawcy potrzebnych informacji                    o 

przebiegu wykonywania zlecenia. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

4. Spory, które mogą powstać w związku z wykonywaniem postanowień Umowy będą 

rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zleceniodawcy.  

 

§ 9 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Zleceniodawcy, 

jednym dla Zleceniobiorcy. 

 

………………………………    …………………………….. 

               Zleceniodawca              Zleceniobiorca 

 


