
 

 

 

UMOWA ZLECENIA 
Na opiekę nad osobami zależnymi na czas uczestnictwa Zleceniodawcy w kursie ………………………..  w 
ramach projektu  „Kompetentni i nowocześni” nr  RPSL.11.04.02-24-06AH/18-00 

 
zawarta w ……....................... w dniu ............................ 2019 roku pomiędzy , 
Uczestnikiem/ Uczestniczką Projektu 
zwaną w dalszej części niniejszej umowy Zleceniodawcą, 
a 
osobą sprawującą opiekę nad osobą zależną  
 
………………………………….. , zam. ………………………………………….. ,  
zwaną dalej Opiekunem 

§ 1 
Zleceniodawca zleca, a Opiekun przyjmuje do wykonania czynności polegające na opiece nad  

 
…………………………….……………………………..........    
                    (Imię Nazwisko)                                           

§ 2 
Wykonanie zlecenia będzie odbywać się w terminie od ............... 2019 roku do .............. 2020 roku, 
w wymiarze 120 godzin dydaktycznych za cały okres trwania umowy, dni oraz godziny w które będzie 
wykonywana opieka z tygodniowym wyprzedzeniem będzie  wskazywał Zleceniodawca. 

§ 3 
Bez pisemnej zgody Zleceniodawcy Opiekun nie może powierzyć wykonywania zlecenia osobie trzeciej. 

§ 4 
Warunkiem otrzymanie przez Opiekun wynagrodzenia za wykonanie zlecenia jest przyznania przez 
Witold Szaszkiewicz Centrum Edukacyjne IDEA zwrotu kosztów opieki nad osoba zależną . 
Warunkiem Koniecznym wypłaty refundacji jest ukończenia przez uczestnika całości kursu (uzyskania 
zaświadczeń o ukończeniu kursu)  i przystąpienia do egzaminu zewnętrznego. 

Zespół Projektowy w oparciu o „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie” dokona 
weryfikacji przedłożonych Wniosków refundacyjnych. Sporządzi po zakończeniu projektu, tj. w 
03.2020r.Listy rankingowe.Refunacje zostanie przyznana 7 uczestnikom projektu ubiegajacym się o 
pokrycie kosztów opieki nad osobą zależną. 
Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od liczby godzin sprawowania opieki. Sposób ustalania kwoty 
refundacji (liczba godzin dydaktycznych x 15,00 PLN) 
Kwota refundacji za opiekę sprawowaną przez 120 godzin wynosi 1800,00 PLN (słownie: jeden tysiąc 
osiemset złotych 

§ 5 Wynagrodzenie 
ü Po przyznaniu refundacji, Witold Szaszkiewicz Centrum Edukacyjne IDEA przekaże środki należne 

za opiekę na rachunek Zleceniodawcy (Uczestnika projektu), w ciągu 7 dni po przedłożeniu przez 
niego rachunku. 

ü Uczestnik projektu przekaże otrzymane środki Opiekunowi. 
Obowiązek rozliczenia i odprowadzenia podatku od przyznanej kwoty leży po stronie Opiekuna. 
Niniejsza umowa może zostać rozwiązana z zachowaniem 2 tygodniowego okresu wypowiedzenia. 

§ 6 
W pozostałych sprawach nie objętych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu 
Cywilnego. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy 
pisemnej.  

§ 7 
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
……………………………………                    …………………………………….. 
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