
UMOWA ZLECENIE 

 

Zawarta w dniu …………………….. 2019 r. we Wrocławiu pomiędzy: 

Skarbem Państwa – Wojewodą Dolnośląskim, Dolnośląski Urząd Wojewódzki we 

Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, reprezentowanym przez Pana 

Mirosława Ziajkę – Dyrektora Generalnego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we 

Wrocławiu, zwanym w treści umowy „Zleceniodawcą”,  

 

a………………………………………….. zamieszkałą: ……………………………………, 

PESEL: …………………………………. legitymującą się dowodem osobistym nr 

…………………………………………, zwaną w treści umowy „Zleceniobiorcą”.  

 

§ 1 

1. Zleceniodawca zleca, Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania usługę, której przedmiotem 

będzie wykonywanie czynności kancelaryjnych/archiwizacja akt spraw w Wydziale Zdrowia 

i Polityki Społecznej, Oddziale Koordynacji Świadczeń w Dolnośląskim Urzędzie 

Wojewódzkim we Wrocławiu. 

 

2. Do zadań Zleceniodawcy należeć będzie: 

- przyjmowanie korespondencji wpływającej do Oddziału i rozdzielanie do właściwych 

komórek,  

- przygotowywanie korespondencji do wysyłki (kompletowanie, kserowanie, kopertowanie, 

adresowanie),  

- gromadzenie i porządkowanie akt sprawy w wersji papierowej, 

- wykonywanie kserokopii wybranej dokumentacji, 

- porządkowanie akt i przekazanie do Archiwum Zakładowego, 

- sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego przekazanej dokumentacji do Archiwum.   

3. Godziny i dni wykonania usługi zostaną ustalone indywidualnie.   

 

§ 2 

Umowa zawarta zostaje na okres od dnia  ………..…….. r. do dnia ………………………r.   

 

§ 3 

1. Za prawidłowe wykonanie całości prac będących przedmiotem umowy Zleceniobiorcy 

przysługiwać będzie wynagrodzenie w łącznej kwocie umownej brutto …………. zł (słownie: 

………………………. 00/100).  

2. Zleceniobiorca jest obowiązany prowadzić na bieżąco miesięczną ewidencję 

przepracowanych godzin w formie papierowej. Zleceniodawca może żądać w każdym czasie 

przedłożenia ewidencji we wskazanej przez Zleceniodawcę formie, w celu weryfikacji liczby 

przepracowanych godzin. Wzór ewidencji stanowi załącznik nr 1 do umowy.  

3. Wynagrodzenie płatne będzie za każdy miesiąc kalendarzowy przelewem na konto 

wskazane przez Zleceniobiorcę na rachunku. 

Wypłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 – tu dni od dnia doręczenia Zleceniodawcy 

prawidłowo wystawionego rachunku. 



Rachunek Zleceniobiorca wystawi na: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu, 

pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, NIP: 896-10-03-245, Regon: 000514377 po 

zatwierdzeniu ewidencji o której mowa w ust. 2 przez Kierownika Oddziału Koordynacji 

Świadczeń.  

Za dzień zapłaty wynagrodzenia uznaje się obciążenie rachunku bankowego Zleceniodawcy.  

4. Wypłata wynagrodzenia za miesiąc grudzień nastąpi do dnia 31 grudnia 2019 r. pod 

warunkiem złożenia rachunku i ewidencji, o których mowa w ust. 3 do dnia 20 grudnia 

2019 r.  

5. W przypadku nieprzedłożenia przez Zleceniobiorcę rachunku i ewidencji, o których mowa 

w ust. 2 i 3, wypłata nastąpi w ciągu 14 - tu dni od daty doręczenia ww. dokumentów. 

 

 § 4 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do osobistego wykonania prac będących przedmiotem 

umowy.  

2. Zleceniobiorca oświadcza, iż posiada wszelkie kwalifikacje wymagane do prawidłowego 

wykonywania przedmiotu umowy i zobowiązuje się wykonać objęte przedmiotem umowy 

z należytą starannością.  

3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów bhp, ppoż. i innych 

obowiązujących u Zleceniodawcy.  

 

§ 5 

1. Zleceniodawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w razie 

wystąpienia, po stronie Zleceniobiorcy istotnych uchybień w realizacji umowy.  

2. W przypadku rozwiązania przez Zleceniodawcę umowy z przyczyn określonych w ust. 1 

Zleceniobiorcy przysługiwać będzie wynagrodzenie jedynie z tytułu wykonanej części prac.  

 

§ 6 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy 

pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez każda ze stron.  

 

§ 7 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie 

przepisy Kodeksu cywilnego.  

§ 8 

Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać 

polubownie. W przypadku braku porozumienia spory rozstrzygane będą przez sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.   

 

§ 9 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla 

Zleceniodawcy, a 1 egzemplarz dla Zleceniobiorcy. 

 

 

 

 Zleceniodawca       Zleceniobiorca 


