
UMOWA ZLECENIA 

Nr ……/………..  

 

 

na prowadzenie sesji grupowych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w ramach 

Programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, zgodnie 

z Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

 

 

W dniu ……………. w Połczynie Zdroju pomiędzy: 

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie z siedzibą w Połczynie Zdroju 

reprezentowanym przez: 

Pawła Drzewieckiego – Dyrektora  

zwanym dalej “ Zamawiającym” 

przy kontrasygnacie księgowej - Pani Jadwigi Markiewicz                                                 

(upoważnienie Nr WO.007.39.2014 z dnia 04.07.2014r.) 

a 

…………………………………………………….. 

…………………………………….. 

zwaną dalej “.Wykonawcą” 

 

w wyniku wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu „Przeprowadzenie i dokumentowanie 

Programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie” – 

zapytanie ofertowe Nr 6/2020  

została zawarta umowa o następującej treści.  

  

PRZEDMIOT UMOWY 

 

§ 1 

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę prowadzenie sesji 

grupowych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w ramach Programu korekcyjno                  

– edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie zwanego dalej Programem. 

   

§ 2 

Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) Przeprowadzenia 60 h zajęć grupowych (grupa w Świdwinie)  

2) Przeprowadzenia programu zgodnie z: 



a) Ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie                                          

(t.j. Dz. U. z 2020r., poz.218); 

 

b) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie 

standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla 

ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, 

szczegółowych kierunków prowadzenie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób 

stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania 

korekcyjno-edukacyjne (Dz. U. z 2011r., poz. 259) 

c) Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, zawartym w Uchwale              

Nr 76 Rady Ministrów z dnia 29.04.2014r. 

d) Wytycznymi do realizacji programów odziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób 

stosujących przemoc w rodzinie województwie zachodniopomorskim na rok 2020 

3. Prowadzenia wymaganej dokumentacji z przeprowadzanych zajęć. 

4. Sporządzenia sprawozdania z realizacji Programu. 

6. Zrealizowania usługi w okresie od 28.09.2020r. do 31.12.2020r.  

 

                                                            § 3 

Program zostanie przeprowadzony w 1 grupie wskazanej przez Zamawiającego. 

 

§ 4 

Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) Udostępnienia sali do prowadzenia zajęć grupowych, wyposażonej w sprzęt szkoleniowy 

(projektor, flipchart,); 

2) terminowej zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy.  

 

§ 5 

1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi, o której mowa w § 1 niniejszej umowy 

w formie osobistej, w terminach i godzinach określonych w harmonogramie.   

2. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia  

do świadczenia w/w usługi. 

3. Wprowadzenie zmian w harmonogramie każdorazowo wymaga akceptacji Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia Programu zgodnie ze złożoną ofertą. 

 

§ 6 



1. Strony ustalają cenę za jedną osobę o której mowa w § 2  

na kwotę  ………..brutto (słownie: ……………………….. brutto), zgodnie z ofertą 

Wykonawcy z dnia ……. 

2. Z tytułu niniejszej umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy 

wynagrodzenie w wysokości ……………… zł brutto (………………….złotych brutto) pod 

warunkiem należytego i terminowego wykonania zobowiązań wynikających                                            

z Umowy.  

3. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 będzie płatne na podstawie wystawionego przez 

Wykonawcę rachunku w terminie 14-dniowym od daty wpływu do PCPR                                        

w Świdwinie wraz z dołączonym do niego sprawozdaniem                                                                 

z realizacji programu. Płatność za 1 uczestnika po ukończonym programie. 

4. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 

Wykonawcę . 

5. Wykonawcy nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie z tytułu wykonania 

przedmiotu umowy. 

 

§ 7 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

1. Dokonania kontroli przebiegu i zgodności świadczenia usługi, o której mowa w § 1  

2. Przedłużenia lub opóźnienia terminu wykonania umowy, z zastosowaniem kar umownych, 

o których mowa w §9,  jeżeli przyczyny przedłużenia lub opóźnienia wystąpiły ze strony 

Wykonawcy. 

 

§ 8 

W przypadku usprawiedliwionej absencji (np. z powodu choroby, itp.) Wykonawca 

zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającemu o tym fakcie  

oraz ma obowiązek świadczenia usługi w wymiarze zwiększonym proporcjonalnie,  

o godziny swojej nieobecności w najbliższym możliwym terminie, jednak nie później  

niż do końca trwania Programu, tj. do ………………….. 

 

 

§ 9 

1. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: 

a) W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, przed lub w trakcie wykonania 



umowy - w wysokości 20% wartości usługi brutto. 

b) W przypadku nieusprawiedliwionego niestawiennictwa w dniu doradztwa - w  wysokości 

100 zł brutto za każdy dzień opóźnienia wykonania zlecenia. 

2. Zapłata kary umownej nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kary umownej określonej w ust. 1 z należnego mu 

wynagrodzenia. 

 

§ 10 

1. Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w imieniu  

i na rzecz Zamawiającemu na warunkach opisanych w niniejszym paragrafie, zgodnie                           

z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. 

2. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Zleceniobiorcę wyłącznie w celu 

zrealizowania usługi określonej w § 1. 

3. Dane uzyskane w trakcie wykonywania przedmiotu umowy nie mogą być wykorzystywane 

do innych celów. 

4. Wykonawca oświadcza, że dane osobowe pozyskane w związku z wykonywaną umową 

zlecenie na świadczenie usługi określonej w § 1 wykorzysta wyłącznie na potrzeby Programu. 

5. Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność cywilną za prawidłowe 

realizowanie zapisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz wynikającą ze zobowiązań 

przyjętych w niniejszej umowie i zobowiązuje się do nie ujawniania informacji                            

w omawianym zakresie i zachowania ich poufności. 

 

§ 11 

Umowa nie jest wykonywana pod kierownictwem Zamawiającemu, a Wykonawca odpowiada 

za rzetelne wykonanie usługi. 

 

§ 12 

Wykonawca zobowiązuję się na własny koszt monitorować efekty Programu pod względem 

zaplanowanych założeń. Wykonawca jest zobowiązany iż w trakcie trwania Programu i 

przez okres 3 lat po jego zakończeniu na własny koszt monitorować efekty Programu pod 

względem zaplanowanych założeń, działań  i rezultatów Programu oraz zachowań 

uczestników związanych z przemocą. 

Monitoring powinien rozpocząć się przed upływem 4 miesięcy od zakończenia udziału                                   

w programie. 



Po zakończeniu Programu Wykonawca będzie obowiązany przedkładać Zamawiającemu 

pisemne sprawozdania z monitoringu. Monitoring powinien odbywać się w odstępach 

minimum co 6 miesięcy po ukończeniu pracy grupy przez okres 3 lat. Monitoring powinien 

odbywać się we współpracy z instytucjami i organizacjami, takimi jak: ośrodki pomocy 

społecznej, sąd, kuratorzy zawodowi, prokuratora, policja, organizacje pozarządowe, 

rodziny uczestników Programu oraz podmiotami, które realizują programy przeciwdziałania 

przemocy i ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

                                                         § 13 

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nie uregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz innych aktów prawnych.  

3. Zaistniałe spory między Stronami Umowy będzie rozstrzygał Sąd Rejonowy                             

w Białogardzie.                                             

§ 14 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz  

dla Zamawiającego, a jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

 

    …………………………….                                      ...................................................

  Wykonawca             Zamawiający  

 


