Umowa zlecenia nr ………..
zawarta w dniu ………………………….. we Wrocławiu pomiędzy:
Skarbem Państwa - Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1,
50-153 Wrocław, NIP: 896-10-03-245, REGON: 000514377,
reprezentowanym przez Małgorzatę Hasiewicz - Dyrektora Generalnego
zwanym dalej „Zleceniodawcą”,
a
……………………………………….. legitymującą/cym się: NIP ……………… / dowodem osobistym
nr…………………...., wydanym przez ……………………………………….………, zamieszkałą/łym we
………………………………….. przy ul. …………………………….…….
zwaną/ym dalej „Zleceniobiorcą”
§1
1. Na podstawie niniejszej umowy, Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy weryfikację poprawności
i kompletności czynności wyjaśniających, poprzedzających wydanie merytorycznego rozstrzygnięcia
w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada
2003r. (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 111).
2. Zleceniobiorca wykona wskazane w ust. 1 prace z dołożeniem należytej staranności.
3. Zleceniodawca zapewnia warunki techniczno - organizacyjne oraz materiały do prawidłowego
wykonania przedmiotu zlecenia.
§2
Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonywać czynności określone w § 1 umowy, od dnia zawarcia umowy
do dnia 15 grudnia 2021 r. lub do wyczerpania kwoty, o której mowa w § 4 ust 2 niniejszej umowy.
§3
1. Potwierdzeniem wykonywania czynności określonych w § 1 umowy jest ewidencja czasu realizacji
zlecenia.
2. Ewidencja, o której mowa w ust. 1:
1) sporządzana jest w okresach jednomiesięcznych;
2) prowadzona jest przez Zleceniobiorcę, a akceptowana przez Zleceniodawcę;
3) ewidencjonuje ilości godzin przeznaczonych na realizację zlecenia przez Zleceniobiorcę:
4) dostarczana jest Zleceniodawcy przez Zleceniobiorcę, wraz z rachunkiem, najpóźniej do 5 dnia
miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy ewidencja, z zastrzeżeniem, że ewidencja za
miesiąc grudzień 2021 r. zostanie doręczona do dnia 16 grudnia 2021 r. do godz.12.00.
3. Dane zawarte w ww. ewidencji podlegają kontroli. W razie wątpliwości odnoszących się do informacji
w niej wykazanych, Zleceniobiorca zobowiązany jest do ich wyjaśnienia w każdym przypadku, kiedy
zażąda tego Zleceniodawca.
§4
1. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy stanowiło będzie iloczyn przepracowanych w jednym miesiącu godzin
oraz stawki za jedną roboczogodzinę w wysokości ……………………. brutto (słownie:
…………………… 00/100) (ostateczna kwota za jedno roboczogodzinę zostanie zgodnie za złożoną
przez Zleceniobiorcę ofertą).
2. Maksymalna wartość wynagrodzenia Zleceniobiorcy z tytułu realizacji niniejszej umowy nie przekroczy
kwoty: …………………………… zł (słownie: ………………………………… 00/100). (ostateczna
maksymalna wartość wynagrodzenia Zleceniobiorcy, zostanie wpisana zgodnie za złożoną przez
Zleceniobiorcę ofertą).
3. Umowa świadczona będzie przez Zleceniobiorcę przez ………. godzin dziennie od poniedziałku do
piątku w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2021r. (ostateczna ilość roboczo godzin
oraz dni wykonywania umowy, zostanie wpisana zgodnie za złożoną przez Zleceniobiorcę ofertą).
4. Strony postanawiają, że okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy i wynagrodzenie z tego
tytułu płatne będzie w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy
rozliczenie.

5. Określona w ust. 1 oraz ust. 2 wysokość wynagrodzenia brutto, uwzględnia wszelkie koszty realizacji
zlecenia, podatków i składek na ubezpieczenie społeczne leżące po stronie Zleceniodawcy i
Zleceniobiorcy.
Jeżeli oferta jest składana przez osobę bezrobotną, emeryta lub osobę zatrudnioną, która do tej pory lub
w trakcie trwania stosunku zatrudnienia nie osiągnęła przychodu wynoszącego wartość minimalnego
wynagrodzenia miesięcznego za pracę w 2020 r. – wysokość wynagrodzenia brutto zostanie
pomniejszona o koszty zatrudnienia Zleceniobiorcy leżące po stronie Zleceniodawcy.
6. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na rachunek bankowy Zleceniobiorcy: ………………………………...
§5
1. Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania zlecenia osobie trzeciej.
2. W wypadku naruszenia postanowień ust. 1 Zleceniodawca może odstąpić od umowy.
§6
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania tajemnicy wobec osób trzecich w sprawie
podejmowanych działań, związanych z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy. Powierzenie
przetwarzania danych osobowych nastąpi na podstawie odrębnej umowy zawartej miedzy
Zleceniodawcą i Zleceniobiorcą.
2. W przypadku naruszenia ust. 1, Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości
500,00 zł (słownie: pięćset 00/100 zł).
3. Zleceniobiorca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z przysługującego wynagrodzenia.
§7
Każda ze stron może niniejszą umowę wypowiedzieć z zachowaniem jednotygodniowego okresu
wypowiedzenia.
§8
Z tytułu zawarcia i realizacji niniejszej umowy, Zleceniobiorca nie nabywa żadnych uprawnień
pracowniczych wynikających z Kodeksu pracy i ustawy o służbie cywilnej.
§9
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje
Zleceniodawca, a jeden Zleceniobiorca.

Zleceniodawca

Zleceniobiorca

