
Załącznik  nr 2 do zarządzenia nr 25.2021 
                                                                                                                     Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Jerzmanowej 

              z  dnia  8 czerwca 2021r. 

WZÓR 

 UMOWA  ZLECENIE ……….2021 

 

zawarta w dniu .......... w Jerzmanowej, pomiędzy  Gminnym Centrum Kultury w Jerzmanowej z siedzibą 

w Jerzmanowej, ul. Głogowska 8, posiadającym REGON  363371560   i NIP: 6932178449 zwanym  

w dalszej części umowy Zleceniodawcą reprezentowanym przez dyrektora Barbarę Reszczyńską, 

a 

 .................................................................... zamieszkałym w .............................................................. 

posiadającym PESEL zwaną/ym w dalszej treści umowy  Zleceniobiorcą . 

o następującej treści: 

 

§1 

Umowa została zawarta zgodnie z obowiązującym wewnętrznym regulaminem udzielania zamówień 

publicznych na dostawy, usługi lub roboty budowlane, których wartość  nie przekracza 130 000 zł. 

 

§2 

1. Zleceniodawca powierza a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania: 

1)  prac konserwacyjnych i porządkowych w obiektach administrowanych przez Zleceniodawcę,   

w szczególności: 

a) malowanie ławek, 

b) malowanie drewnianych koszy na  śmieci, 

c)  pielenie chwastów na placach zabaw, 

d) pielenie chwastów przy boiskach sportowych, 

e) pielenie  drzewek i krzewów ozdobnych. 

2) prac pomocniczych przy organizacji  wydarzeń rozrywkowych i kulturalnych 
(przygotowywanie miasteczka imprezy), polegających w szczególności na ustawianiu ławek, 
stołów, namiotów.  

2. Zleceniodawca  dopuszcza inny zakres obowiązków, który zostanie przekazany Zleceniobiorcy 

ustnie  przez Dyrektora GCK lub osobę przez niego upoważnioną. 

3. Szczegółowy zakres prac zostanie każdorazowo wskazany przez Zleceniodawcę lub osobę przez 

niego wyznaczoną. 

 

§ 3 

1. Zleceniobiorca jest zobowiązany do dokładnego, sumiennego i punktualnego wykonywania 

zleconych prac, przestrzegania zasad BHP oraz zapisów niniejszej umowy i Regulaminu 

Programu „Wakacyjna praca z GCK 2021”.  

2. Zleceniobiorca  jest zobowiązany do: 

1) dbania o powierzony mu sprzęt, narzędzia i dokumenty, a także o porządek w miejscu 

wykonywania pracy, 

2) noszenia w trakcie wykonywania prac koszulki i czapki z nazwą Programu, które zostaną 

przekazane najpóźniej w pierwszym dniu obowiązywania umowy. 

3) noszenia obuwia i odzieży wierzchniej dostosowanych do warunków atmosferycznych 

 i rodzaju wykonywanych prac, stosowania preparatów zabezpieczających przed 

poparzeniem słonecznym, 



4) informowania  osoby nadzorujące prace  o planowanej nieobecności lub przerwie  

w wykonywaniu pracy z przynajmniej jednodniowym wyprzedzeniem, 

5) nieużywania telefonów komórkowych, odtwarzaczy mp3 i innych urządzeń 

elektronicznych w trakcie wykonywania pracy. 

3. Zleceniobiorca ma  prawo do  kilkuminutowego, w trakcie godziny pracy, odpoczynku  

w miejscu  odizolowanym od  czynników  szkodliwych  dla zdrowia lub uciążliwych. 

 

§ 4 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony  od dnia ........... do dnia .........  

2. Czynności wynikające z niniejszej umowy będą wykonywane w godzinach pracy Zleceniodawcy. 

3. Strony ustalają, że biorąc pod uwagę zakres i rodzaj zleconych prac liczba godzin wykonywania 

zlecenia nie może przekraczać  5 godzin w ciągu doby oraz  50 godzin w okresie trwania umowy. 

4. Zleceniobiorca przed terminem wypłaty wynagrodzenia do każdego wystawionego rachunku 

winien załączyć pisemne oświadczenie o liczbie godzin wykonywanych prac objętych umową. 

 

§ 5 

1. Za wykonane prace Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie w wysokości: 20,00 zł brutto(słownie: 

dwadzieścia zł brutto) za  przepracowaną godzinę  zegarową.  

2. Od kwoty wynagrodzenia określonej w ust. 1 potrącone zostaną należności publiczno-prawne 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. Wynagrodzenie płatne będzie w ciągu 5 dni roboczych od daty przedłożenia rachunku przez 

Zleceniobiorcę poleceniem przelewu na wskazany rachunek bankowy. 

4. W przypadku niewykonania umowy lub wykonania jej części, wynagrodzenie zostanie naliczone 

proporcjonalnie  do przepracowanego czasu.   

 

§ 6 

1. Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy innej osobie . 

2. Zleceniobiorca oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem programu „Praca wakacyjna z GCK 2021” 

i nie zgłasza uwag do jego treści.  

 

§ 7 

Zleceniobiorca zobowiązany jest do zapoznania się z przepisami i zasadami BHP oraz wzięcia udziału w 

instruktażu z tego zakresu zorganizowanym przez Zleceniodawcę. 

 

§ 8 

1. Zleceniodawca ma prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez zachowania 

okresu wypowiedzenia w przypadku złamania przez Zleceniobiorcę zasad BHP lub zapisów 

Regulaminu, a także w przypadku niewykonywania zadań określonych w umowie, zniszczenia 

mienia, kradzieży lub działania na szkodę Zleceniodawcy.  

2. Zleceniodawca  ma prawo do pociągnięcia Zleceniobiorcy do odpowiedzialności  za uszkodzone 

mienie lub inne działanie na szkodę Zleceniodawcy. W przypadku umyślnie wyrządzonej szkody 

Zleceniobiorca  jest obowiązany do jej naprawienia w pełnej wysokości. 

 

 

§9 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 



§ 10 

W zakresie nieobjętym umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

§ 11 

Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd 

właściwy miejscowo dla siedziby Zleceniodawcy. 

 

§ 12 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w dwóch dla Zleceniodawcy i w 

jednym dla Zleceniobiorcy 

 

       ZLECENIODAWCA                                                                                        ZLECENIOBIORCA 

 

 

 

 

Akceptuję treść niniejszej umowy i wyrażam zgodę na zawarcie przez mojego/ą syna/ córkę tej umowy:  

 

Data………………………..,  podpis rodzica ………………………………………….. 

 

 

 

 


