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Załącznik nr 6 do SIWZ 

 
U M O W A   

N r RPOP . 0 9 . 0 1 . 0 1 / … … / 2 0 1 6 

 
 

zawarta dnia …………. r. w Jemielnicy, 
pomiędzy Gminą Jemielnica, ul. Strzelecka 67, 47-133 Jemielnica, jako Zleceniodawcą, 

w imieniu której działa: Marcin Wycisło – Wójt Gminy Jemielnica, 

a 
Panem/nią ……….. urodzonym dnia …………… r. w …………………………. 

PESEL ……………….. zamieszkałym …………………………………………….. 

/lub firmą ………….. z siedzibą w …………….. NIP………….., Regon……………/ 

jako Zleceniobiorcą, o treści następującej: 
 

§ 1 
1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do pełnienia funkcji nauczyciela w projekcie 

    Apetyt na naukę. RPOP.09.01.01-16-014/15. 

2. W ramach realizowanego projektu nauczyciel zobowiązuje się do realizacji działań związanych z: 
1. ………………………………………………………………………. . 

2. ………………………………………………………………………... 
3. ………………………………………………………………………… 

4. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada doświadczenie, kwalifikacje i umiejętności wymagane do 

    wykonania postanowień niniejszej Umowy. 
5. Obowiązki nauczyciela: 

a) przeprowadzenie z uczniami zajęć wg własnych lub gotowych scenariuszy zajęć edukacyjnych oraz  
    zgodnie z niniejszą umową; 

b) poinformowanie uczniów biorących udział w projekcie oraz ich rodziców lub opiekunów o 
    założeniach projektu oraz źródle finansowania, a także współpraca z Gminą przy wszystkich 

    działaniach promocyjnych; 

c) regularne wypełnianie dokumentacji związanej z realizowanymi zadaniami oraz dostarczanie jej 
    w uzgodnionych terminach i formie; 

d) udział w ewaluacji projektu; 
e) pomoc w gromadzeniu przez Gminę danych o uczniach - Beneficjentach Ostatecznych projektu 

    oraz przestrzeganie zapisów dotyczących ustawy o ochronie danych osobowych w tym zakresie; 

f) dołożenie wszelkiej staranności do prawidłowej i rzetelnej realizacji powierzonych zadań; 
g) czuwanie nad bezpieczeństwem uczniów w czasie trwania zajęć; 

h) odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez swoje działania lub zaniechania podczas  
    wykonywania przedmiotu umowy; 

i) w przypadku rezygnacji z prowadzenia zajęć z uczniami przy realizacji zadań edukacyjnych, 

przekazanie otrzymanych materiałów i scenariusza zajęć nauczycielowi, który go zastąpi oraz 
    wprowadzenie go w merytorykę działań edukacyjnych realizowanych w szkole oraz działania 

    całego projektu. 
 

 
§ 2 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonywać czynności wymienione w § 1 umowy w Publicznej 

Szkole Podstawowej im. ……………………………. w ……………... 
2. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.06.2018 r. z zastrzeżeniem 

rozpoczęcia wykonywania poszczególnych zadań nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od 
zgłoszenia takiej potrzeby ze strony Zamawiającego. 

 

 
§ 3 
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1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wypełniania dziennika zajęć, zgodnie z rozporządzeniem Ministra  

Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne    

przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i 
opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. 2014 poz. 1170). 

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do comiesięcznego wypełniania protokołu z prawidłowego 
wykonania zadań oraz ewidencji godzin pracy stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 

 

§ 4 
1. Wynagrodzenie za wykonanie opisanych w § 1 prac strony ustalają w wysokości ………….. zł brutto 

za godzinę zajęć lekcyjnych /lub/i za jeden wyjazd na basen z uczniami/ ( słownie: ……………. 
złotych 00/100). Łączna wartość umowy wynosi …………………. zł (słownie: ……………………………. 

złotych 00/100). 

2. Wynagrodzenie dla Zleceniobiorcy obejmuje wszelkie należne składki ZUS i podatki. 
3. Wypłata wynagrodzenia nastąpi, zgodnie z harmonogramem Projektu po przedłożeniu 

dokumentów, o których mowa w § 3 i stwierdzeniu przez Zleceniodawcę wykonania zadań oraz na 
podstawie rachunku wystawionego przez Zleceniobiorcę. 

4. Płatność będzie dokonana przelewem na wskazane konto bankowe w terminie 10 dni od dnia  
doręczenia rachunku Zleceniodawcy, po pomniejszeniu o należne zaliczki na podatek i inne  

obciążenia, zgodnie z właściwymi przepisami. 

5. Terminowa wypłata wynagrodzenia dokonywana jest z zastrzeżeniem dostępności na 
wyodrębnionym koncie bankowym Zleceniodawcy środków z projektu przeznaczonych na   

finansowanie Projektu. W związku z tym Zleceniobiorca oświadcza, że nie będzie wnosił roszczeń o 
wypłatę odsetek, z tytułu nieterminowego wypłacenia wynagrodzenia. 

6. Zleceniobiorca nie może bez pisemnej zgody Zleceniodawcy przenieść na osoby trzecie w drodze 

przelewu, zastawu lub działania o podobnym charakterze całości bądź części należności 
wynikających z umowy, pod rygorem nieważności. 

 
§ 5 

1. Zleceniobiorca oświadcza, że został poinformowany, że świadczenie zlecenia objętego niniejszą 
umową jest współfinansowane przez Zleceniodawcę ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z projektem NR RPOP.09.01.01-16-014/15-00. 

2. Zleceniobiorca jest zobowiązany do zachowania poufności w zakresie wszelkich dokumentów, 
informacji i danych uzyskanych w związku i w wyniku wykonywania Umowy. 

3. Przy wykonywaniu zadań objętych umową Zleceniobiorca zobowiązuje się do ochrony danych 
osobowych uczestników Projektu – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie 

danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz zachowania w tajemnicy 

informacji służbowych Zleceniodawcy uzyskanych w związku z wykonywaniem umowy. 
4. Zleceniobiorca zobowiązuje się do współpracy ze Zleceniodawcą na każdym etapie wykonania 

Zlecenia. 
5. Na żądanie Zleceniodawcy Zleceniobiorca zobowiązuje się do udzielenia każdorazowo pełnej 

informacji na temat stanu realizacji umowy. 

6. Zleceniobiorca z zadań wykonywanych w ramach Projektu będzie rozliczał się wyłącznie przed 
koordynatorem Projektu. 

 
§ 6 

1. Zleceniobiorca wyraża zgodę na przekazanie jego danych osobowych na potrzeby kwalifikacji i 
udziału w Projekcie, w tym na udostępnianie ich do wiadomości publicznej oraz instytucjom 

uprawnionym do kontroli prawidłowości realizacji Projektu i innym wykonawcom biorącym udział w 

realizacji Projektu, w zakresie niezbędnym do wykonania powierzonych im obowiązków oraz celu 
Projektu. W tym celu Zleceniobiorca podpisze oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej 

umowy. 
2. Zleceniobiorca, w trakcie realizacji czynności, o których mowa w § 1 oraz po jego wykonaniu - 

zobowiązuje się do poddania kontroli w zakresie prawidłowości realizacji tych czynności, która 

może być przeprowadzona przez Zamawiającego lub inne podmioty uprawnione do kontroli. 
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Zleceniobiorca zapewni w tym celu nieograniczone prawo wglądu we wszelkie dokumenty związane 

z realizowanym Zadaniem. 

3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przekazania Zleceniodawcy całej dokumentacji związanej  
z realizowanym Zadaniem, o którym mowa w § 1 do dnia 30 czerwca 2018 r. 

4. Zleceniobiorca oświadcza, że został poinformowany o prawie wglądu, poprawianiu i usuwania jego 
    danych osobowych z zastrzeżeniem, że zgoda na przetwarzanie jest niezbędna do wykonania 

    niniejszej umowy. 

 
§ 7 

1. W przypadku, gdy w wyniku czynności podjętych przez Zleceniobiorcę w wykonaniu Umowy, 
powstanie utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim  

i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 t.j., ze zm.), wówczas prawa autorskie majątkowe do 

powstałych wyników pracy Zleceniobiorcy przechodzą na Zleceniodawcę z momentem ich 
wytworzenia przez Zleceniobiorcę w ramach przysługującego Zleceniobiorcy wynagrodzenia. W 

związku z postanowieniami zdania poprzedzającego, Zleceniobiorca przenosi na Zleceniodawcę 
przysługujące Zleceniobiorcy autorskie prawa majątkowe do wyników jego pracy, w szczególności 

raportów i innych opracowań, jakie zostaną przez niego stworzone w wyniku realizacji niniejszej 
umowy, w tym do opublikowania w dowolnej formie, rozpowszechniania, kopiowania i powielania 

na dowolnym nośniku i przy zastosowaniu dowolnych metod technicznych, przytaczania całości, jak 

i fragmentów, przekazywania instytucjom i organom uprawnionym do kontroli prawidłowości   
wykonania Projektu, opracowywania na jego podstawie innych publikacji, itd. Powyższe pola 

dozwolonej eksploatacji dotyczą w szczególności, ale nie wyłącznie, realizacji i rozliczenia Projektu 
oraz osiągnięcia celów założonych w Projekcie. Zleceniobiorca oświadcza, że prawa autorskie 

przysługiwać będą wyłącznie jemu, i przeniesienie praw nie będzie ograniczone żadnymi prawami 

osób trzecich. 
2. W przypadku, gdy w wyniku czynności podjętych przez Zleceniobiorcę w wykonaniu Umowy, 

powstaną bazy danych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, bazy te 
z momentem powstania stają się własnością Zleceniodawcy. 

 
§ 8 

Zleceniodawca w stosunku do osób trzecich ponosi odpowiedzialność za działania Zleceniobiorcy 

podejmowane w ramach umowy jak za działania własne. Odpowiedzialność wobec osób trzecich za 
działania i rezultaty czynności wykonywanych przez Zleceniobiorcę w ramach niniejszej umowy oraz 

ich wykonanie, ponosi zlecający wykonanie tych czynności. 
 

§ 9 

1. Zleceniobiorca, za odstąpienie od umowy przez Zleceniodawcę z przyczyn zależnych od 
Zleceniobiorcy, zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 15 % wartości umowy, o której 

mowa w § 4 ust. 1 umowy. 
2. Zleceniodawca, za odstąpienie od umowy przez Zleceniobiorcę z przyczyn zależnych od 

Zleceniodawcy, zapłaci Zleceniobiorcy karę umowną w wysokości 15 % wartości umowy, o której 

mowa w § 4 ust. 1 umowy. 
3. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 – 2, stają się wymagalne następnego dnia po zajściu 

zdarzenia wywołującego obowiązek ich zapłaty. 
4. Zleceniobiorca wyraża zgodę na potrącenie wymagalnych kar umownych z wystawionego 

rachunku. 
5. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania do wysokości rzeczywiście 

poniesionej szkody. 

 
§ 10 

1. Podwykonawcom nie zostaną/ zostaną powierzone żadne/ następujące części zamówienia: 
………………………………………………………………………………………………. 

2. Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, w przypadku podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania 
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spełniania warunków udziału w postępowaniu, jest możliwa jeżeli Wykonawca jest w stanie 

wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie 

spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

      
§ 11 

Zleceniobiorca ponosi wobec Zleceniodawcy odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie umowy. 
 

§ 12 
Zleceniodawca może wypowiedzieć umowę w każdym czasie. Wypowiedzenie powinno być dokonane 

na piśmie i jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy ze skutkiem na dzień wypowiedzenia. 

 
§ 13 

Ewentualne spory na tle niniejszej umowy poddaje się pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla 
miejsca siedziby Zleceniodawcy. 

§ 14 
Wszelkie zmiany, jakie Strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy, 

wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności i dokonywane są w formie 

pisemnego aneksu do umowy. 
 

§ 15 
Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w 

formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności w zakresie:  

1) terminu realizacji - pod warunkiem, że zaszły okoliczności, których nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności: w sytuacji konieczności 

dokonania zmian we wniosku aplikacyjnym (w tym w harmonogramie projektu) w celu 
prawidłowej realizacji projektu, 

2) czasu pracy przewidzianego do realizacji przez Wykonawcę w poszczególnych latach 
realizacji umowy - pod warunkiem, że zmiany takie będzie zakładał zatwierdzony wniosek 

aplikacyjny; 

3) maksymalnego wynagrodzenia umownego w poszczególnych latach realizacji umowy - 
pod warunkiem, że zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy 
4) zmiany nauczyciela w przypadku niemożności kontynuowania zajęć pozalekcyjnych 

spowodowane jedynie zdarzeniami losowymi, których nie można było przewidzieć w dniu 

podpisania umowy, z przygotowaniem zawodowym zgodnym z wymaganiami opisanymi w 
SIWZ.  

 
§ 16 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz 

inne obowiązujące przepisy prawa. 
§ 17 

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
Zleceniobiorcy i Zleceniodawcy. 

 
 

Zleceniodawca                                                                   Zleceniobiorca                 
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Załącznik nr 1 do umowy 

 PROTOKÓŁ Z WYKONANIA ZADAŃ ORAZ EWIDENCJA GODZIN PRACY  

 
Imię i nazwisko  

Miesiąc i rok  

X Wymiar czasu pracy 
/ilość godzin w tygodniu 

Ilość dni roboczych  
w miesiącu 

Metoda wyliczenia 
 godzin w miesiącu 

Razem  
godziny 

Stosunek pracy     

Nadgodziny  X   

Zastępstwa płatne  X   

Razem godziny  

 
Projekt:                  Apetyt na naukę. Inne*:  

Stanowisko:  Stanowisko:  

Wymiar czasu pracy:  Wymiar czasu pracy:  

Dzień Godziny pracy 
(od – do) 

Ilość  
godzin 

Zadania Dzień Godziny pracy 
(od – do) 

Ilość 
godzin 

Zadania 

1    1    

2    2    

3    3    

4    4    

5    5    

6    6    

7    7    

8    8    

9    9    

10    10    

11    11    

12    12    

13    13    

14    14    

15    15    

16    16    

17    17    

18    18    

19    19    

20    20    

21    21    

22    22    

23    23    

24    24    

25    25    

26    26    

27    27    

28    28    

29    29    

30    30    

31    31    

Razem godziny   Razem godziny   

*  Dotyczy wszelkich form zaangażowania zawodowego, w szczególności w ramach stosunku pracy, stosunku cywilnoprawnego i     
   samozatrudnienia, w tym prowadzenia własnej działalności gospodarczej. 

 
Oświadczenie 
1. Oświadczam, iż w czasie, kiedy wykonywałem/łam zadania wyżej wykazane nie byłem/łam jednocześnie zatrudniony/a w ramach 
innych projektów, w tym projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz nie otrzymałem/łam za ten 
czas wynagrodzenia z innych tytułów zaangażowania zawodowego, a wykonywane zadania nie spowodowały konfliktu interesów i 
podwójnego finansowania mojego wynagrodzenia ze środków publicznych. 
2. Oświadczam, że łączne zaangażowanie zawodowe w miesiącu nie przekracza 276 godzin. 

 
Potwierdzam prawidłowe wykonanie zadań  

w projekcie pt. Apetyt na naukę. 
 

……………………………………………………………                                                        ………………………………………………………………. 
(data i czytelny podpis składającego protokół)                                                                (podpis osoby upoważnionej) 
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Załącznik nr 2 do umowy 
 
 
 

……………………………………………………                                                  
          (Imię i nazwisko)                                           
 
……………..…..………………………………  
      (Miejscowość i data) 
 
……………………………………………….. 
              (PESEL) 
 
 
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

WYRAŻAM ZGODĘ na: 

1. przetwarzanie moich danych osobowych, w tym danych o wynagrodzeniach zgodnie  

z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 

1182  z późn. zm.) na potrzeby realizacji projektu pt. Apetyt na naukę. w ramach umowy nr 

…………..…… z dnia ……………… zawartej w ……………………… pomiędzy ……………………… a 

Gminą Jemielnica, 

2. wprowadzenie moich danych osobowych do centralnego systemu informatycznego  

(SL 2014). 

Moja zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, zostałem poinformowany  

o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych i ich poprawiania. 

 

 
 

 
       ……………………………………………… 
                 (Czytelny podpis) 
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Załącznik nr 3 do umowy 

 

 
OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI 

 

 
Ja niżej podpisany/na .................................................................................................. 

                                                         (imię i nazwisko)  
 

Zamieszkały/ła ............................................................................................................ 

     ( adres zamieszkania)  
 

legitymujący/a się dowodem osobistym ............................................................... 
 

wydanym przez ...................................................................................................... 

 
 

 
świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego przewidującego  

karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań 
 

o ś w i a d c z a m 

 
             - iż nie byłem/byłam karany/karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,   

             - nie jest prowadzone przeciwko mnie postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia 
publicznego  

               lub przestępstwo skarbowe, 

            - posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych  
 

 
 

 
 

 

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

                 (miejscowość, data)                                                   (czytelny podpis)  
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Załącznik nr 4 do umowy 

 
Oświadczenie kandydata o spełnianiu przesłanek określonych w art. 49 ust. 3 pkt 1-3 
ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146, z 
późn. zm.) oraz Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020. 

 

Ja niżej podpisana/ny               …………. …………………………………………………                               
                                    (imię i nazwisko) 
 
Zamieszkała/ły               …………………………………………………………….. 
                                 (adres zamieszkania) 
 
Legitymująca/cy się dowodem osobistym     ……………..……………….…………………………….. 
                                               (nr i seria) 
 
Wydanym przez               …………………………..………………………………… 

 

świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego przewidującego 
karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań 

Oświadczam, że: 

 korzystam z pełni praw publicznych; 

 nie zostałem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne 
przestępstwo skarbowe;  

 posiadam pełną zdolność do czynności prawnych; 

 nie jestem pracownikiem instytucji zaangażowanej w realizację Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego, pełniącej funkcję Instytucji Zarządzającej, Instytucji 
Pośredniczącej lub Instytucji Wdrażającej. 

                      
Jednocześnie zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Gminę Jemielnica o: 

 wszelkich okolicznościach, które powodują zaprzestanie spełniania przesłanek,  
o których mowa w art. 49 ust. 3 pkt. 1-3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 
realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 
finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn. zm.); 

 zmianie moich danych osobowych, o którym mowa w 49 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 11 
lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 
w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn. zm.). 

 
 
    ……………, dn. ………… r.     …………………….………………… 
       (miejscowość, data)                            (podpis) 

 


