UMOWA ZLECENIA Nr
zawarta w dniu ............................... pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Suchym Dębie zwanym dalej
Zleceniodawcą, reprezentowanym przez :
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Dębie Katarzynę Raczkiewicz.
a Panią/Panem...........................................................................................……………………………………....... , zwaną
dalej Zleceniobiorcą , zam. w ....................................................................……………………………............................. .
§1
1. Niniejszą umową Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy wykonanie usług w domu chorego na podstawie zakresu
czynności, następujących prac :

Świadczenie usług opiekuńczych w zakresie zaspokajania codziennych potrzeb życiowych zleconych
przez lekarza u Pana/Pani…………………………………………………………….…. zam. ………….w wymiarze
……………………...godzin dziennie od …………. do …………………...
Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania prace określone w ust.1 i zobowiązuje się wykonać je ze szczególną
starannością i dbałością o interes zleceniodawcy zgodnie z otrzymanym zakresem czynności z zakresu usług
opiekuńczych świadczonych w domu podopiecznego oraz kartą pracy.
§2

1.Za wykonanie czynności wymienionych w § 1 umowy zlecenia Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie stanowiące

iloczyn stawki godzinowej 17,00zł brutto (słownie: siedemnaście złotych 00/100) i liczby przepracowanych godzin
w danym miesiącu.
2.Wynagrodzenie zostanie wypłacone zleceniobiorcy po przedłożeniu rachunku oraz karty pracy osoby świadczącej
usługi z ilością zrealizowanych godzin, potwierdzonej podpisem osoby objętej pomocą zgodnie z jej zakresem
obowiązków stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
3. Wypłata wynagrodzenia nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Zleceniobiorcę w ciągu 7 dni roboczych od
dnia złożenia przez niego rachunku.
4. Z wynagrodzenia zostaną potrącone wszelkie należne składki na ubezpieczenie społeczne i podatki.
§3
1. Czas trwania zlecenia strony ustalają na okres od dnia …………………...do dnia 31-12-2020 roku
§4
1.W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego o umowie
zlecenia.
2. Z tytułu niniejszej umowy zleceniobiorca nie nabywa żadnych uprawnień pracowniczych ani socjalnych .

3. Umowa niniejsza może być rozwiązana w każdym czasie przez każdą ze stron umowy, z zachowaniem formy
pisemnej.
§5
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Spory mogące powstać w związku z wykonaniem niniejszej umowy lub jej rozwiązania strony poddają rozstrzygnięcia
Sądu właściwego dla siedziby Zleceniodawcy.
§6
Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia
RODO).
§7
1.Do umowy załącza się stosowne oświadczenia.
2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.
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Program „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”- edycja 2020 jest finansowany ze środków pochodzących
z Funduszu Solidarnościowego, w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

