Załącznik 4. Wzór umowy zlecenie

UMOWA ZLECENIE nr……………………………
W ramach projektu „Adepci Śląskiego Rzemiosła” (WND-POWR.01.02.01-24-0367/15) Program
Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy. Działanie
1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1
Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zawarta w dniu ………..…….2017 roku pomiędzy:
Izbą Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, Plac Wolności 12, NIP
6340001852, REGON 271072009, wpisaną do KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy KatowiceWschód pod nr 0000061742, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:
1. …………………….………
2. …………………………….
a
………………………………………………………..
z siedzibą …………………………………………………….
NIP ………………………………………
w imieniu którego działa:
……………………………………………
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” o następującej treści:
Przedmiotem niniejszej umowy jest organizacja i przeprowadzenie w zakładzie Wykonawcy
szkolenia zawodowego dla bezrobotnego w ramach projektu zatytułowanego „Adepci Śląskiego
Rzemiosła” („projekt”), realizowanego przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej
Przedsiębiorczości w Katowicach na mocy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach o
dofinansowanie Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego,
zwaną dalej „Umową o dofinansowanie”.
§1
1) Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania szkolenia w miejscu pracy - w swoim zakładzie
zlokalizowanym w ……………………. ....przy ul………………………………. dla bezrobotnego/(j)-Pana(i)
…………………………… urodzonego/(j) w dniu ………………………zam. w……………………………………..przy

ul …………………………… legitymującego/j się dokumentem tożsamości z uwidocznionym numerem
PESEL ……………………. skierowanego do Wykonawcy celem przeprowadzenia szkolenia w miejscu
pracy, z nawiązaniem stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej na okres 3 miesięcy po okresie
ukończonej nauki za wynagrodzeniem odpowiadającym najniższemu wynagrodzeniu, na
następującym stanowisku lub w zawodzie: ………………………………..
2) Okres odbywania szkolenia w miejscu pracy, wskazanym w §1 ust. 1, trwać będzie 6 miesięcy w
ilości 1008 godzin łącznie, po 8 godz. zegarowych dziennie od poniedziałku do piątku w okresie od
dnia…………….do dnia…………., według przyjętego harmonogramu i programu przez Zamawiającego.
3) Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgody Organizatora na zmianę miejsca odbywania
szkolenia w miejscu pracy.
§2
Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu programu szkolenia w miejscu
pracy, zawierającego harmonogram wykonywania przez bezrobotnego na stanowisku lub w zawodzie
czynności lub zadań, w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy, który wymaga akceptacji
Zamawiającego.

§3
Zamawiający zobowiązuje się do:
1. przed podjęciem przez bezrobotnego szkolenia, skierować go na badania lekarskie w celu
stwierdzenia zdolności do odbywania tego szkolenia,
2. przed podjęciem przez bezrobotnego szkolenia, ubezpieczyć od następstw nieszczęśliwych
wypadków NNW,
3. do zapoznania bezrobotnego z programem szkolenia w miejscu pracy,
4. do poinformowania bezrobotnego o obowiązkach: sumiennego i starannego wykonywania
czynności i zadań objętych programem szkolenia, stosowania się do poleceń Wykonawcy i
upoważnionych przez niego osób, jeżeli nie są sprzeczne z przepisami prawa, przestrzegania
ustalonego czasu odbywania szkolenia oraz regulaminu pracy i porządku obowiązującego w
zakładzie pracy, przestrzegania przepisów oraz zasad bhp a także przepisów przeciwpożarowych,
dbania o dobro zakładu pracy oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie
mogłoby narazić Wykonawcę na szkodę, przestrzegania w zakładzie pracy zasad współżycia
społecznego,
5. do wypłaty stypendium szkoleniowego - z zastrzeżeniem postanowień wyłączających tą wypłatę, o
których mowa w Umowie Uczestnictwa w projekcie zawartej przez bezrobotnego (Uczestnika) z
Projektodawcą (Izbą Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach) świadczenia pieniężnego bezrobotnemu odbywającemu(ym) szkolenie w miejscu pracy do
wysokości założonej w budżecie szczegółowym projektu, w wysokości 8,54 zł brutto za każdą

godzinę udziału w szkoleniu pomniejszoną o należne składki na ubezpieczenie społeczne oraz
zaliczkę na podatek dochodowy,
6. do wydawania bezrobotnemu zaświadczenia o odbyciu szkolenia w miejscu pracy,
7. na wniosek Wykonawcy, lub po zasięgnięciu jego opinii, pozbawiania bezrobotnego możliwości
kontynuowania szkolenia w przypadkach:
- opuszczenia z przyczyn nie usprawiedliwionych więcej niż jednego dnia szkolenia w
miejscu pracy,
- naruszenia podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy (obowiązującym
u Wykonawcy, u którego odbywa się szkolenie w miejscu pracy), a także zakłócenia
porządku,
- stawienia się w miejscu odbywania się szkolenia w miejscu pracy w stanie wskazującym na
spożycie alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych lub spożywanie w miejscu
odbywania się szkolenia w miejscu pracy alkoholu, narkotyków lub środków
psychotropowych .
§4
Wykonawca zobowiązuje się do :
1. przyjęcia na szkolenie w miejscu pracy kierowanego bezrobotnego,
2. zapewnienia należytej realizacji w stosunku do kierowanego na szkolenie bezrobotnego,
programu szkolenia,
3. zapewnienia bezrobotnemu warunków do wykonywania czynności i zadań, w wymiarze czasu
pracy, obowiązującym pracownika zatrudnionego na danym stanowisku lub w zawodzie,
zgodnie z ustalonym programem szkolenia w miejscu pracy, w celu nabycia przez
bezrobotnego umiejętności do samodzielnego wykonywania pracy po zakończeniu szkolenia,
4. zaznajomienia bezrobotnego z jego obowiązkami i uprawnieniami,
5. przeszkolenia na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie bhp, przepisów
przeciwpożarowych oraz zapoznania z obowiązującym regulaminem pracy i innymi aktami
wewnątrzzakładowymi, których znajomość jest niezbędna do prawidłowego wykonywania
szkolenia w miejscu pracy,
6. przydzielenia bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, odzieży i obuwia
roboczego, środków ochrony indywidualnej,
7. bezzwłocznego, jednak nie później niż do dnia następnego, informowania Zamawiającego o
przypadkach przerwania przez bezrobotnego odbywania szkolenia, o każdym dniu
nieusprawiedliwionej nieobecności w odbywaniu szkolenia w miejscu pracy oraz innych,
istotnych dla szkolenia zdarzeniach,
8. składanie Zamawiającemu listy obecności za każdy miesiąc szkolenia bezrobotnego
odbywającego szkolenie w miejscu pracy, nie później niż do 5-go dnia każdego miesiąca
następującego po miesiącu, za który jest składana lista obecności, według wzorów
przekazanych przez Zamawiającego,
9. prowadzenie dziennika zajęć według wzoru przekazanego przez Zamawiającego,

10. poświadczania w sprawozdaniu okresów i rodzaju wykonywanych czynności lub zadań na
stanowisku pracy lub w zawodzie,
11. nie powierzania w okresie odbywania szkolenia w miejscu pracy przez bezrobotną w ciąży,
czynności lub zadań w warunkach szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia oraz w porze
nocnej, jak także innym bezrobotnym prac, których powierzanie pracownikom jest
zabronione,
12. umożliwienia bezrobotnym zgłaszania się do właściwego Powiatowego Urzędu Pracy, w
którym zarejestrowany jest dany uczestnik projektu jako bezrobotny a także do
Zamawiającego, w celu złożenia poświadczenia odbywania szkolenia w miejscu pracy i
pobierania świadczenia pieniężnego,
13. powierzenia wyznaczonej osobie nadzoru nad odbywaniem szkolenia w miejscu pracy przez
bezrobotnego, która będzie pełniła funkcję instruktora nauki zawodu – opiekuna
bezrobotnego:
imię i nazwisko instruktora …………………………………
wykształcenie: ………………………………. ..
zajmowane stanowisko: …………………………..
PESEL: ……………………………
(imię i nazwisko, wykształcenie, zajmowane stanowisko oraz PESEL wyznaczonej osoby, w tym
również dane Wykonawcy, jeśli to on bezpośrednio będzie pełnił funkcję instruktora nauki zawodu –
opiekuna bezrobotnego).
Wykonawca nie może powierzyć wykonania pracy innej osobie niż wskazanej w§ 4 ust. 13 bez zgody
Zamawiającego
14. po zakończeniu realizacji programu, wydania opinii zawierającej informację o zadaniach
realizowanych przez bezrobotnego oraz kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych
pozyskanych w procesie przygotowania zawodowego. Prawdziwość tych informacji
potwierdza instruktor nauki zawodu – opiekun bezrobotnego,
15. oznakowania zakładu Wykonawcy plakatem otrzymanym przez Zamawiającego z informacją
o realizowaniu szkolenia zawodowego w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii
Europejskiej.
§5
1. Bezrobotny skierowany na szkolenie w miejscu pracy będzie wykonywał czynności lub
zadania w wymiarze czasu pracy nie przekraczającym 8 godzin dziennie. Czas trwania
szkolenia w miejscu pracy w ciągu jednego tygodnia nie może przekroczyć 40 godzin. Łącznie
wymiar szkolenia w miejscu pracy wynosi 1008 godzin, który jest realizowany w przeciągu

maksymalnie 6 miesięcy. Normy czasu pracy i ogólny wymiar czasu pracy bezrobotnego
winny być zgodne z kodeksem pracy.
2. Bezrobotnemu przysługuje zwolnienie ze szkolenia w miejscu pracy usprawiedliwione wizytą
w urzędzie pracy, sądzie itp., pod warunkiem przedstawienia Zamawiającemu oraz
Wykonawcy stosownego dokumentu poświadczającego tą wizytę. Czas usprawiedliwionej
nieobecności bezrobotnego wlicza się do rozliczenia finansowego szkolenia miejscu pracy.
Czas choroby bezrobotnego powinien zostać potwierdzony zaświadczeniem lekarskim na
druku L-4, celem jego złożenia u którego zarejestrowany jest dany Uczestnik projektu – osoba
bezrobotna.
4. Za przeprowadzenie szkolenia w miejscu pracy przysługuje Wykonawcy wynagrodzenie
brutto
za
1008
godzin
na
jednego
uczestnika
w
wysokości:
…………………..………Słownie(…………………………….………………………...……………………….………..…..)
Kwota
brutto
całego
zamówienia
wynosi
……………….………..Słownie
(………………………………………………………………………………………..).
Wynagrodzenie płatne będzie w ujęciu miesięcznym po rozliczeniu karty czasu pracy do 15
dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu, przelewem na konto bankowe
Wykonawcy ………………………………………………………………………………….......w terminie 14 dni od
daty złożenia faktury.
5. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 4 będzie realizacja w tym
miesiącu przez Wykonawcę programu nauczania, potwierdzenie przeprowadzenia szkolenia
w ilości godzin, za które za dany miesiąc będzie przysługiwało wynagrodzenie, przedłożenie
do Zamawiającego listy obecności bezrobotnego wraz ze sprawozdaniem z postępów
realizacji programu nauczania.
6. Wynagrodzenie należne Wykonawcy jest wynagrodzeniem maksymalnym, obowiązującym
przez cały okres ważności umowy.
7. Wynagrodzenie współfinansowane jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
§6
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli zakładu pracy w zakresie prawidłowości
wykonania niniejszej umowy, na co niniejszym Wykonawca wyraża zgodę.
2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe szkody w wyniku nienależytego
użytkowania, bądź kradzieży sprzętu i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych podczas
zajęć przez uczestników.
§7
1. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków niniejszej umowy, w tym w
szczególności w wypadku niezrealizowania przez Wykonawcę warunków odbycia szkolenia w
miejscu pracy, Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym,
po uprzednim złożeniu pisemnych wyjaśnień Wykonawcy,

2. W przypadku naruszeń przez Wykonawcę warunków umowy Zamawiający może dokonać
pomniejszenia wynagrodzenia lub anulować powierzenie wykonania zlecenia, bez
odszkodowania.
§8
Wszelkie zmiany warunków umowy wymagają formy pisemnej (pod rygorem nieważności)
stanowiącej aneks do umowy.
§9
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie postanowienia
Kodeksu Cywilnego.
§ 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron..

.....................................
podpis Zamawiającego

Potwierdzam wykonanie w/w prac

.......................................
Data i podpis

..........................................................................
podpis Wykonawcy

