
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LĘBORKU
84-300 LĘBORK, UL. OKRZEI 15A

tel.: (059) 8621 834
ppplebork@poczta.onet.pl http://www.poradniapp.lebork.pl/

UMOWA ZLECENIE NR ……………..

zawarta w dniu ………………………. pomiędzy Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Lęborku, z siedzibą ul.
Okrzei 15a, 84-300 Lębork reprezentowaną przez Dyrektora Panią Dolores Wasilewską, zwaną dalej
Zleceniodawcą, a …………………………………………………………………………………………………………
………………., zam. ……………………………………………………………………………………… , zwaną dalej
Zleceniobiorcą.

§ 1.

1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania na rzecz Zleceniodawcy czynności
związanych z realizacją programu „Za życiem”.
2. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada umiejętności, środki i kwalifikacje niezbędne do wykonywania w/w
czynności na rzecz Zleceniodawcy.

§ 2.

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania tajemnicy wszelkich informacji, o których poweźmie wiadomość
podczas wykonywania zlecenia.
2. Zleceniobiorca nie może powierzyć osobom trzecim wykonywania zamówionych czynności bez uprzedniej
pisemnej zgody Zleceniodawcy.

§ 3.

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony, od dnia …………… 2018r. do 31.12.2018r.
2. Każda ze Stron może rozwiązać przedmiotową umowę z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia.

§ 4.

1. W okresie obowiązywania niniejszej umowy Zleceniodawca będzie uiszczał na rzecz Zleceniobiorcy
wynagrodzenie brutto w wysokości ..................................... zł (słownie: ................................) za godzinę zajęć, płatne
w okresach miesięcznych przelewem na konto bankowe Zleceniobiorcy po przedstawieniu karty zbiorczej
zrealizowanych godzin (załącznik do niniejszej umowy).

2. Wynagrodzenie zostanie przelane na konto bankowe Zleceniobiorcy. Numer konta
Zleceniobiorcy ………………………………………………………………………………………….

§ 5.

Strony zgodnie stwierdzają, że świadczenia określone w niniejszej umowie wyczerpują całkowicie ich wzajemne
zobowiązania z niej wynikające.

§ 6.

1. Strony nie mogą powoływać się na ustalenia pozaumowne.
2. Każda zmiana niniejszej umowy wymaga zachowania pisemnej formy w postaci aneksu pod rygorem nieważności
(ad solemnitatem).
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§ 7.

Wszelkie techniczne kwestie związane z wykonywaniem przedmiotu umowy będą opisane w Aneksie nr 1 do
niniejszej umowy, co stanowi jej integralną część.

§ 8.

W sprawach nienormowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 9.
Strony zgodnie postanawiają, że Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów mogących pojawić się w toku
wykonywania postanowień niniejszej umowy będzie Sąd właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.

§ 10.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje
Zleceniobiorca.


