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Umowa zlecenie 

zawarta w dniu …………………….. 2021 roku pomiędzy: 
 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czerwieńsku, z siedzibą w Czerwieńsku, ul. marsz. Józefa 
Piłsudskiego 4, 66-016 Czerwieńsk reprezentowanym przez Beatę Przymus – Dyrektora Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Czerwieńsku zwanym dalej „Zleceniodawcą”,  
a  
 ...........................................................................................................................................................................  

z siedzibą przy ul.  .......................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

posiadającą numer NIP: ……………………..……………., REGON ………..…………………………. 

reprezentowanym przez  ................................................................................................................................................  

zwanym w treści Umowy „Zleceniobiorcą”. 

 
Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania w sprawie o udzielenie 
zamówienia publicznego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie 
przekracza kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
§ 1 

 
Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usług opiekuna grupy wsparcia dla dorosłych 
osób dotkniętych przemocą w rodzinie w związku z realizacją Programu Osłonowego 
„WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU 

PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE”. 
  

§ 2 
 
Umowę zawiera się od dnia ……………………………….. roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. 

 
§ 3 

 
Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania następujących zadań: 

1. Prowadzenie grupy wsparcia (o charakterze otwartym) dla dorosłych osób doświadczających 
przemocy, których tematyka obejmowała będzie m.in.: 
1) Wyeliminowanie postaw uległych i współzależnych poprzez edukację osób 

doświadczających przemocy. 
2) Poszerzenie repertuaru zachowań alternatywnych do uległości wobec reakcji osób 

agresywnych. 
3) Zwiększenie świadomości u osób współuzależnionych odnośnie szkodliwości czynów 

jakim ulegają przed sprawcą (brak obrony). 
4) Elementy asertywności. 
5) Zwiększenie zasobu wiedzy o funkcjonowaniu dzieci w rodzinie doświadczającej przemocy. 
6) Współpraca z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku, Zespołem 

Interdyscyplinarnym ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz grupami roboczymi. 
7) Motywowanie do psychoterapii indywidualnej i rodzinnej. 
8) Edukacja klientów i ich rodzin w zakresie przemocy. 

2. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemiologicznego albo epidemii, Zleceniodawca 
dopuszcza realizację działań będących przedmiotem umowy w formie zdalnej realizowanej za 
pośrednictwem ogólnie dostępnych środków komunikacji na odległość. 

3. Praca zdalna wykonywana może być w określonym czasie, po uzgodnieniu ze Zleceniodawcą. 
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4. Prowadzenie dokumentacji:  
1) Karty czasu pracy stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  
2) Sprawozdania stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

5. Zleceniobiorca zobowiązany jest złożyć sprawozdanie z realizacji zadania w terminie do 31 
grudnia 2021 roku stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

 
 

§ 4 
 

1. Potwierdzeniem czasu wykonywania czynności określonych w § 3 umowy będzie ewidencja 
godzin świadczenia usług w formie Karty czasu pracy, której wzór stanowi załącznik nr 1.  

2. Niniejsza umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za dwutygodniowym 
wypowiedzeniem złożonym na piśmie. 

3. W przypadku niewłaściwego wykonywania zlecenia przez Zleceniobiorcę Zleceniodawca 
może rozwiązać umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia. 

 
§ 5 

 
1. Cena 1 godziny świadczenia usług została ustalona na kwotę ……………….. zł brutto 

(słownie: ……………………………….złotych) za każdą zrealizowaną godzinę zegarową 
pracy. 

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonywać wymienione w § 3 ust. 1 zadania w łącznej ilości 
8 godzin, 1 raz w miesiącu po 2 godziny, w okresie od września do grudnia (4 miesiące). 

3. Potwierdzeniem czasu wykonywania czynności określonych w § 3 ust. 1 umowy będzie 
ewidencja godzin świadczenia usług w formie Karty czasu pracy, której wzór stanowi załącznik 
nr 1.  

4. Po wykonaniu zlecenia Zleceniobiorca wystawi Zleceniodawcy rachunek/fakturę, który będzie 
stanowić podstawę do wypłaty wynagrodzenia. 

5. Wypłata wynagrodzenia nastąpi na konto Zleceniobiorcy najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia 
złożenia rachunku/faktury i stwierdzenia przez Zleceniodawcę wykonania pracy. 

6. Prawidłowo wystawiony rachunek powinien zawierać następujące dane: 
Nabywca:  Gmina Czerwieńsk,  
 ul. Rynek 25,  
 66-016 Czerwieńsk 
 NIP: 9290015775 
Odbiorca: Ośrodek Pomocy Społecznej 

 ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 4 
 66-016 Czerwieńsk 
7. Przy wykonywaniu pracy zdalnej, Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie za pracę w pełnej 

wysokości, która przysługiwałaby w przypadku wykonywania pracy w siedzibie 
Zleceniodawcy. 

8. Wszelkie koszty, w tym koszt transportu ponosi Zleceniobiorca, z wyłączeniem kosztów 
korzystania z pomieszczeń, w których będą odbywały się spotkania grupy wsparcia. 

9. W związku i z tytułu korzystania z prywatnego sprzętu komputerowego oraz zużycia mediów 
(energia elektryczna, Internet) w czasie wykonywania pracy zdalnej nie będzie przysługiwała 
rekompensata pieniężna. 

 
§ 6 

 
1. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje, niezbędną wiedzę w zakresie 

przedmiotu niniejszej umowy oraz możliwości do wykonania zlecenia. 
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2. Zleceniobiorca dołoży wszelkich starań, aby realizować zadania zgodnie z najwyższymi 
standardami zawodowymi i etycznymi.  

3. Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej bez zgody 
Zleceniodawcy wyrażonej w formie dokumentowej.  

4. W przypadku zlecenia osobie trzeciej wykonania części przedmiotu umowy, Zleceniobiorca 
odpowiada za czynności swego zastępcy jak za własne. 

 
§ 7 

 
Zleceniobiorca oświadcza, że jest zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej. 

 
§ 8 

 
Usługi świadczone będą na terenie gminy Czerwieńsk: w siedzibie i poza siedzibą Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Czerwieńsku. 
 

§ 9 
 

Szczegóły odnośnie podstaw i zasad przetwarzania danych osobowych zawiera załącznik nr 3 do 
niniejszej umowy zatytułowany „Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych” 
będący integralną częścią umowy. 

 
§ 10 

 
Z tytułu niniejszej umowy Zleceniobiorca nie nabywa żadnych uprawnień pracowniczych 
wynikających z Kodeksu pracy.  

 
§ 11 

 
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowania przepisy kodeksu 

cywilnego.  
2. Wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie obowiązywania umowy strony zobowiązują się 

rozwiązywać w drodze porozumienia, a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia ewentualne 
spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zleceniodawcy.  

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy. 
4. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.  
5. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 

ze stron. 
 

 
 
 
    ZLECENIODAWCA      ZLECENIOBIORCA 
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Załącznik nr 1  
do umowy o świadczenie usług opiekuna grupy wsparcia 

dla dorosłych osób dotkniętych przemocą w rodzinie 
z dnia ……………………..… r. 

 
KARTA CZASU PRACY 

ZA MIESIĄC ………………………………………………….. 2021 ROKU 

Imię i nazwisko Zleceniobiorcy: …………………………………………………………… 

Data 
Godziny pracy Łączna liczba 

godzin 
Podpis 

Zleceniobiorcy 
Uwagi 

od do 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Suma godzin:    
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Załącznik nr 2  
do umowy o świadczenie usług opiekuna grupy wsparcia 

dla dorosłych osób dotkniętych przemocą w rodzinie 
z dnia ……………………..… r. 

 
SPRAWOZDANIE  

ZA ROK …………………………… 

Specjalista: ………………………………………………………………………………………. 

 

Liczba osób uczestniczących w spotkaniach grupy wsparcia  

dla osób doświadczających przemocy w rodzinie 

Lp. Miesiąc 
Liczba 
osób 

Płeć 
Przedział 
wiekowy* 

Uwagi 

Kobieta Mężczyzna  

1. wrzesień      

2. październik      

3. listopad      

4. grudzień      

 

* 18-30 lat; 31-40 lat; 41-50 lat; 51-60 lat; 61-więcej  

 
 

………………………………………… 
Podpis specjalisty 
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Załącznik nr 3  
do umowy o świadczenie usług opiekuna grupy wsparcia 

dla dorosłych osób dotkniętych przemocą w rodzinie 
z dnia ……………………..… r. 

 

…………………………………… 
miejscowość, data 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 
W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. 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 – dalej „RODO”, opubl. w Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r.), dalej 

„RODO”, Zleceniodawca informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych Zleceniobiorcy jest Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą 

w Czerwieńsku (66-016) przy ulicy Józefa Piłsudskiego 4, z którym można kontaktować się mailowo za 

pośrednictwem adresu: ops@czerwiensk.pl lub pisemnie na wskazany adres. 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest: Damian Marczyński, z którym można kontaktować się mailowo za 

pośrednictwem adresu: inspektor@4consult.com.pl we wszelkich sprawach z zakresu realizacji obowiązku 

ochrony danych osobowych. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z zapytaniem 

ofertowym dotyczącym złożenia oferty na świadczenie usług opiekuna grupy wsparcia dla dorosłych osób 

dotkniętych przemocą w rodzinie w ramach Programu Osłonowego „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU 

TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE”. 

4. Odbiorcami danych osobowych Zleceniobiorcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy dotyczące zasad udostępniania informacji publicznych.  

5. Dane osobowe Zleceniobiorcy będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania 

o udzielenie zamówienia, a w przypadku objęcia niniejszego zamówienia dofinansowaniem z budżetu UE – 

przez okres wynikający z postanowień zawartej umowy o dofinansowanie pomiędzy Zleceniodawcą 

a właściwym organem. 

6. Obowiązek podania przez Zleceniobiorcę danych osobowych bezpośrednio Zleceniodawcy jest wymogiem 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

7. W odniesieniu do danych osobowych Zleceniobiorcy decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

8. Zleceniobiorca posiada: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Zleceniobiorcy, 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swych danych osobowych, skorzystanie z prawa do 

sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z zapytaniem ofertowym i złożoną ofertą oraz 

nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników, 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO – prawo do 

ograniczenie przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 

korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub 

z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, że przetwarzanie jego 

danych osobowych narusza przepisy RODO. 

9. Zleceniobiorcy nie przysługuje: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO, 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 

prawną przetwarzania danych osobowych Zleceniobiorcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

 

…………………………………………… 

(czytelny podpis) 
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