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UMOWA ZLECENIE nr ………………... 
 

w ramach PROJEKTU: pt. „Tropiciele Kreatywności i Innowacyjności” realizowanego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (RPOWP 2014-2020) 
 

w dniu …………………….. 2020 r. w Białymstoku 
 
 

ZLECENIODAWCA: 
 

Miasto Białystok – Szkoła Podstawowa Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała 
Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku, ul. Armii Krajowej 32, 15 – 661 Białystok 
  
reprezentowany przez:  
Pana Tomasza Blecharczyka - Dyrektora 

 
 

oraz 
 
 

ZLECENIOBIORCA:  
………………………………………………………………………………………………………....…. 
zamieszkały/a: ……………………………………………………………………………………..….., 
PESEL: …………………………………………………………………………………………………... 

 
 
oznaczeni dalej jako Strony lub z osobna jako Strona - zawierają niniejszą umowę (zwaną dalej umową) o treści 
następującej: 
 

§ 1 
 
Zleceniobiorca oświadcza, iż: 
 

1) jest mu wiadome, że Zleceniodawca jest podmiotem realizującym projekt pt. „Tropiciele 
Kreatywności i Innowacyjności” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje, 
Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie 
jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój 
kompetencji kluczowych (dalej oznaczony jako PROJEKT); 

 
2) znane są mu zasady realizacji Projektu oraz wymogi stawiane w jego zadaniu; 

 
3) posiada niezbędne doświadczenie, umiejętności i wiedzę oraz środki, by przedmiot niniejszej 

umowy wykonać zadania specjalisty/ki ds. finansowych zgodnie z jej treścią i Projektem. 
 

§ 2 
 

Przedmiotem umowy jest wykonanie usługi polegającej na realizacji zadań specjalisty/ki ds. finansowych Projektu. 
Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania zlecenie polegające na wykonaniu usługi będącej 
przedmiotem umowy. 
 

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany przez Zleceniobiorcę zgodnie: 
 

1) z zasadami Projektu, 
 

2) zakresem zadań wskazanych w załączniku nr 1 do umowy i zapytania ofertowego, 
 

3) umową, 
 

4) wskazówkami Zleceniodawcy dotyczącymi przedmiotu umowy. 
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3. W przypadku wystąpienia rozbieżności między treścią wskazanych w ust. 2 dokumentów lub zapisów 

umowy z zasadami Projektu, Zleceniobiorca zgłosi tę okoliczność Zleceniodawcy i zobowiązany jest 
postąpić wg jego wskazówek. 

 
4. W załączniku nr 1 do umowy „zakres zadań specjalisty/ki ds. finansowych”, wskazany jest zakres usługi, 

lecz nie ma on charakteru wyłącznego. Zleceniobiorca ma obowiązek zrealizowania usługi w kierunku 
zgodnym z celem jakim jest obsługa księgowo-finansowa projektu by zapewnione zostało jego wykonanie 
zgodnie z zasadami Projektu, czynności  
Zleceniobiorcy w tym celu dokonane nie muszą być wskazane wprost w załączniku nr 1. Zleceniobiorca 
ma obowiązek uczestniczyć po stronie Zleceniodawcy w kontrolach Projektu prowadzonych przez 
powołane do tego organy także jeśli kontrole te będą przeprowadzone po wskazanym w umowie 
terminie wykonywania zlecenia. 

 
5. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania zlecenia w terminie od ………………………… r. do…………………… 

 
6. W przypadku, gdyby po okresie wskazanym w ust. 5 Projekt był kontrolowany przez upoważnione do 

tego organy, Zleceniobiorca ma obowiązek uczestniczyć po stronie Zleceniodawcy w tych kontrolach. 
Wynagrodzenie Zleceniobiorcy wypłacone w ramach umowy obejmuje także ryczałtowe wynagrodzenie 
za udział Zleceniobiorcy w kontrolach Projektu przeprowadzanych po okresie wykonywania usługi. 

 
7. Strony przyjmują, iż nakład czasu potrzebny do wykonania zlecenia wynosi średnio 40 godzin miesięcznie, 

a zlecenie wykonywane będzie sukcesywnie w całym okresie obowiązywania umowy. Czas wykonania 
zlecenia rozliczany będzie na podstawie stosownej karty przekładanej przez Zleceniobiorcę 
Zleceniodawcy. 

 
§ 3   

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania zlecenia z należytą starannością i dokładnością niezbędną 
do prawidłowego wykonania umowy, zgodnie z wymogami stawianymi przez zasady Projektu. 

 
2. Wykonując niniejszą umowę Zleceniobiorca może korzystać z pomocy osób trzecich, jednakże za 

działania lub zaniechania osób, którymi się posługuje odpowiada jak za swoje własne działania 
i zaniechania. Z uwagi na osobiste przymioty Zleceniobiorcy wynikające z jego doświadczenia 
zawodowego oraz posiadanej wiedzy i umiejętności Zleceniodawca wymaga osobistego udziału 
Zleceniobiorcy przy realizacji przedmiotu umowy. 

 
§ 4 

 
1. Zleceniobiorca jest zobowiązany do zachowania tajemnicy informacji dotyczących projektu i nie 

podawania ich do publicznej wiadomości. Ujawnienie informacji dotyczących projektu może nastąpić w 
sytuacji, kiedy jest to niezbędne do należytego wykonania obowiązków i wówczas, gdy wymagają tego 
obowiązujące przepisy prawa. 

 
2. Zleceniobiorca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich danych, do których będzie miał 

dostęp w związku z wykonywaniem niniejszej umowy. 
 

3. Zleceniobiorca zobowiązuje się zachować w poufności wobec osób trzecich informacje i treść 
dokumentów uzyskanych od Zleceniodawcy w trakcie negocjacji warunków niniejszej umowy lub też 
wiadomości uzyskane później w trakcie jej wykonywania. Poufnością objęte są zarówno informacje, 
dokumenty i ich treść oraz ich poszczególne zapisy. Przytoczenie treści uzyskanych informacji, 
udostępnienie kopii lub odpisów dokumentów osobie trzeciej może się odbyć tylko i wyłącznie za zgodą 
Zleceniodawcy. 

 
4. W przypadku żądania udostępnienia informacji objętych poufnością przez organ administracji publicznej 

lub inny podmiot do tego uprawniony na mocy obowiązujących przepisów prawa lub stosownego 
porozumienia z organem, Zleceniobiorca jest obowiązany niezwłocznie o tym zawiadomić 
Zleceniodawcę, a organ/podmiot poinformować o związaniu, w stosunku do żądanych 
informacji/dokumentów tajemnicą służbową oraz o fakcie, iż stanowią one tajemnicę Zamawiającego. 

 
§ 5 

1. Zlecenie niniejsze jest odpłatne. 
2. Wynagrodzenie   Zleceniobiorcy   wyniesie   brutto   ………………..   zł (miesięcznie) 

……………………………………………………………………………………………………….(słownie) 
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3. Wynagrodzenie wskazane w ust. 2 jest wynagrodzeniem brutto tj. Zleceniodawca nie będzie zobowiązany 
do ponoszenia żadnych innych wydatków przekraczających jego wysokość i obejmuje ono wszystkie koszty 
związane z realizacją przedmiotu umowy przez Zleceniobiorcę oraz będzie niezmienne do końca jego 
realizacji. Zastrzega się, że wynagrodzenie to uwzględnia wszystkie obciążenia, które poniesie lub ma 
obowiązek ponieść Zleceniodawca z tytułu zawarcia umowy ze Zleceniobiorcą i wypłacenia mu 
wynagrodzenia (np. składki na ubezpieczenie społeczne, zaliczki na podatek dochodowy). 

 
4. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy będzie wypłacane w częściach tj.  comiesięcznie wg przedkładanego 

rozliczenia godzin wystawianego przez Zleceniobiorcę. Wymiar czasu pracy e projekcie wynosi 40 godzin. 
5. Wypłata wynagrodzenia nastąpi po przedłożeniu przez Zleceniobiorcę rachunku/faktury i rozliczenia 

godzin wykonywania zlecenia w miesiącu, którego dotyczy ten rachunek/faktura w terminie 14 dni od daty 
wystawienia rachunku i na rachunek bankowy wskazany przez Zleceniobiorcę, pod warunkiem dostępności 
środków finansowych projektu. 

 
6. Z wypłaconych Zleceniobiorcy kwot Zleceniodawca pobierze i odprowadzi do właściwego organu 

obciążające wypłaconą kwotę świadczenia publicznoprawne, gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
będą ciążyć na nim obowiązki płatnika. 

  
7. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego z Projektu. 
 

8. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo spóźnienia płatności w przypadku opóźnienia wypłaty dotacji na 
realizację Projektu przez Instytucję Zarządzającą. W przypadku, gdy Zleceniodawca w terminie płatności 
wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 nie uzyskał środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 
lub niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które Zleceniodawca zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie 
całości lub części przedmiotu zamówienia, płatność tego wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od 
uzyskania tych środków przez Zleceniodawcę. 

 
9. W przypadku dostarczenia Zleceniodawcy rachunku/faktury wystawionego w sposób sprzeczny z umową 

lub zasadami projektu tudzież z przepisami prawa powszechnego, w szczególności, do której nie zostały 
załączone żądane umową dokumenty, Zleceniodawca może nie przyjąć tego rachunku/faktury lub zażądać 
uzupełnienia załączników do niej. 

10. W przypadku żądania uzupełnienia załączników do faktury przyjmuje się, iż Zleceniodawca nie znajduje się 
w opóźnieniu w zapłacie wynagrodzenia, ponieważ termin na spełnienie świadczenia wskazanego 
rachunkiem lub umową zaczyna biec dopiero od złożenia przez Zleceniobiorcę żądanych od niego 
dokumentów. 

 
§ 6 

 
1. Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego terminu 

wypowiedzenia. 
 

2. Wypowiedzenie umowy przez Zleceniobiorcę może nastąpić wyłącznie z ważnych przyczyn. 
 

3. Jeżeli Zleceniobiorca nie wykonuje przez okres dłuższy niż 7 dni roboczych swoich zobowiązań 
wynikających z niniejszej umowy, to Zleceniodawca ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem 
natychmiastowym. 

 
4. Jeżeli Zleceniobiorca wykonuje zlecenie niezgodnie z umową i po wezwaniu go przez Zleceniodawcę do 

należytego wykonania umowy nie podjął jej należytego wykonywania, to Zleceniodawca ma prawo 
wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym. 

 
5. Zleceniodawca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli środki pochodzące 

z budżetu Unii Europejskiej lub niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa 
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które Zleceniodawca zamierzał 
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części wynagrodzenia Zleceniobiorcy, nie zostały mu przyznane 
lub przekazane. 

 
6. Zleceniobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Zleceniodawca nie 

zapewni odpowiednich warunków realizacji umowy, w tym w szczególności: 
 

- nie zorganizuje biura projektu, 
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- nie będzie na bieżąco (w terminie max 2 dni od momentu otrzymania) korespondencji związanej 
z realizowanym projektem. 

 
§ 7 

1. Strony ponoszą wspólnie odpowiedzialność z prawidłową realizację Umowy o dofinansowanie Projektu, 
która zostanie zawarta przez Zleceniodawcę z Instytucją. Zarządzającą.  

2. W stosunkach pomiędzy Stronami przyjmuje się zgodnie, iż Strony nie będą rościć wobec siebie prawa do 
odszkodowania za szkody poniesione przez nie lub ich pracowników powstałe na skutek czynności 
związanych z realizacją Projektu, z wyjątkiem szkód powstałych w wyniku winy umyślnej. 

 
3. Odpowiedzialność Zleceniobiorcy w przypadku stwierdzenia szkód powstałych w wyniku winy umyślnej 

ograniczy się do wysokości trzykrotności średniego miesięcznego wynagrodzenia netto bądź do 
wysokości poniesionej szkody w przypadku, gdy jest ona niższa niż trzykrotność średniego miesięcznego 
wynagrodzenia netto. 

 
4. Każda ze Stron przyjmuje wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich, w tym także 

odpowiedzialność za jakiegokolwiek rodzaju szkodę doznaną przez nie podczas realizacji Projektu, jeżeli 
szkoda ta powstała lub ma związek z zakresem Projektu, za którego wykonanie odpowiedzialna jest ta 
Strona. Odpowiedzialność Zleceniobiorcy wobec osób trzecich ograniczy się do wysokości trzykrotności 
średniego miesięcznego wynagrodzenia netto bądź do wysokości poniesionej szkody w przypadku, gdy 
jest ona niższa niż trzykrotność średniego miesięcznego wynagrodzenia netto. 

5. Za wszelkie szkody wyrządzone przez Pracowników danej Strony lub przez inne osoby przybrane przez 
nią sobie do pomocy celem realizacji Projektu, odpowiada tylko ta Strona. 

 
§ 8 

1. Zleceniobiorca może przetwarzać dane osobowe przekazane mu przez Zleceniobiorcę w związku 
z zawartą umową i jej wykonaniem wyłącznie w zakresie oraz w celu zgodny, z Umową i celem jej 
prawidłowego wykonania. 

  
2. Zleceniobiorca może przetwarzać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail 

lub inne niezbędne dane celem należytego wykonania umowy lub obowiązków ustawowych związanych 
z przedmiotem umowy. Na powyższych danych będą wykonywane następujące operacje: wyszukiwanie, 
wprowadzenie do zbioru danych, modyfikowanie w zbiorze danych, uzupełnianie, archiwizowanie, 
usuwanie danych lub inne niezbędne do należytego wykonania umowy lub obowiązków ustawowych 
związanych z jej przedmiotem. 

3.   Zleceniobiorca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 roku 
o ochronie danych osobowych (zwanej dalej UODO) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej 
podstawie, a także przepisów 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 uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) tudzież innych przepisów (w tym wydanych w zastępstwie 
przywołanych aktów prawnych) prawa powszechnego mających zastosowanie do danych osobowych. 

 
4. Zleceniobiorca oświadcza, że przed rozpoczęciem przetwarzania danych podejmie niezbędne środki 

techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie powierzonych danych osobowych oraz spełni 
wszystkie wymagania określone w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych. 

 
5. Zleceniodawca ma prawo do kontroli sposobu wykonywania niniejszej Umowy przez Zleceniobiorcę 

odnośnie zobowiązań, o których mowa w niniejszym paragrafie. Warunkiem przeprowadzenia kontroli 
jest zawiadomienie Zleceniobiorcy w terminie nie krótszym niż 14 dni przed planowanym terminem jej 
przeprowadzenia. 

 
6. Dostęp do powierzonych Zleceniobiorcy danych osobowych mogą posiadać tylko osoby, którym 

Zleceniobiorca nadał stosowne upoważnienia. Na żądanie Zleceniodawcy, Zleceniobiorca niezwłocznie 
udostępni aktualną listę osób upoważnionych przez Zleceniobiorcę do przetwarzania powierzonych 
danych. 

7. Zleceniobiorca oświadcza, że każda osoba (np. pracownik etatowy, osoba świadcząca czynności na 
podstawie umów cywilnoprawnych, inne osoby pracujące na rzecz Zleceniobiorcy), która zostanie 
dopuszczona do przetwarzania powierzonych przez Zleceniodawcę danych osobowych zostanie 
zobowiązana do zachowania tych danych w tajemnicy. Tajemnica ta obejmuje również wszelkie 
informacje dotyczące sposobów zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych. 
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8. Zleceniobiorca odpowiada za szkody jakie powstały wobec Zleceniodawca lub osób trzecich w wyniku 
przetwarzania danych osobowych niezgodnego z Umową lub z prawem. 

 
9. Zleceniobiorca po zakończeniu przetwarzania danych osobowych na podstawie niniejszej umowy 

zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia powierzonych mu danych z własnych zbiorów danych lub 
do zwrotu tych zbiorów Zleceniodawcy. Na każde żądanie Zleceniodawcy, Zleceniobiorca ma obowiązek 
przedstawić w terminie 14 dni pisemny protokół potwierdzający fakt usunięcia danych osobowych 
z własnych zbiorów danych lub fakt zniszczenia zbiorów zawierających dane osobowe przetwarzane na 
podstawie niniejszej umowy. Zleceniobiorca ma prawo odmówić usunięcie powierzonych mu danych 
osobowych, jeżeli ich dalsze przetwarzanie znajduje uzasadnienie w świetle obowiązujących przepisów. 

 
§ 9 

 
Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
§ 10 

 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy polskiego prawa powszechnego 
w tym Kodeksu Cywilnego. 

 
§ 11 

 
1. Z uwagi, iż niniejsza umowa została zawarta w ramach Projektu współfinansowanego przez Unię 

Europejską, Zleceniobiorca zobowiązuje się na żądanie Zleceniodawcy lub innych uprawnionych 
podmiotów udzielić wglądu do swych dokumentów związanych z realizacją niniejszej umowy w tym do 
swych dokumentów finansowych. 

 
2. Wszelkie oświadczenia, powiadomienia, dokumenty oraz rachunki dotyczące niniejszej umowy, Strony 

będą doręczać sobie wzajemnie pod adresy jak w komparycji. 
 

3. Każda ze stron umowy zobowiązuje się do zawiadomienia drugiej strony o każdej zmianie swojego 
adresu. W przypadku zaniedbania tego obowiązku wszelką korespondencję doręczaną na 
dotychczasowy adres uważa się za skutecznie doręczoną. 

 
4. Przeniesienie przez Zleceniobiorcę praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią 

wymaga uprzedniej, pisemnej pod rygorem nieważności, zgody Zleceniodawcy. 
 

5. Nieważność poszczególnych postanowień niniejszej Umowy nie narusza ważności pozostałych 
postanowień oraz Umowy jako całości. Strony Umowy zobowiązują się w takim przypadku do 
niezwłocznego sformułowania postanowienia ważnego prawnie, które będzie najbliższe ekonomicznemu 
celowi postanowienia uznanego za nieważne. 

 
6. Treść niniejszej Umowy stanowi wyraz zgodnej woli Stron oparcia współpracy na warunkach 

przynoszących im wzajemne korzyści w ramach prowadzonej działalności. Strony oświadczają  
i zapewniają się wzajem, że posiadają prawo i kompetencję do zawarcia i wykonania umowy, nie istnieją 
żadne zobowiązania umowne ani inne zobowiązania, które uniemożliwiałyby stronom czy jakiejkolwiek 
ze stron wykonanie umowy. 

 
7. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 
§ 12 

 
Załączniki stanowią integralną część umowy: 

 
1) załącznik nr 1 – zakres zadań, 

 
2) zaproszenie do składania ofert z dnia ……………….…, 

 
3) oferta Zleceniobiorcy z dnia ……………………………..., 

 
4) CV potwierdzające spełnienie warunków wymaganych w zaproszeniu do składania ofert w 

zakresie wykształcenia i doświadczenia zawodowego, 
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