
UMOWA ZLECENIA NR   ……………...2021 

o świadczenie usług psychoterapeutycznych 

 

      Zawarta w dniu ………….2021 r. w Brzegu pomiędzy: 

      Gminą Brzeg - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Brzegu 

      przy ul. Bolesława Chrobrego 32A, zwanym w dalszej części umowy Zleceniodawcą,    

      reprezentowanym przez: 

      Sebastiana Matuszewskiego – Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w   

      Brzegu przy kontrasygnacie Doroty Solińskiej – Głównej Księgowej Miejskiego    

      Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu 

 

       a 

       Panią/nem ………………., zam. ………………………………………………… 

       Legitymującą/cym się dowodem osobistym nr …………….., PESEL ……………, 

       Numer NIP ………………….., zwaną/nym w dalszej części umowy Zleceniobiorcą. 

 

§ 1 

      Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania następujące czynności: 

1. świadczenie psychoterapeutycznej pomocy osobom, dzieciom, rodzinom, które 

znalazły się w trudnej sytuacji kryzysowej w wyniku zdarzenia losowego, sytuacji 

rodzinnej lub trudnych przeżyć osobistych; 

2. prowadzenie interdyscyplinarnych działań w zakresie interwencji kryzysowej na rzecz 

osób i rodzin w stanie kryzysu; 

3. udzielanie szybkiej, doraźnej pomocy osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej, 

4. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa; 

5. udzielanie wsparcia dla osób dorosłych, młodzieży, dzieci, osób starszych, rodzin w 

trudnej sytuacji życiowej, spowodowanej m.in.: 

a) konfliktami rodzinnymi, związanymi z przemocą w rodzinie, kryzysem 

rodzinnym, 

b) bezrobociem, 

c) problemami osobowościowymi, 

d) osamotnieniem, 

e) nagłą utratą bliskich, 

f) uzależnieniem 

6. współpraca z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Sądem 

rodzinnym, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Poradniami pedagogiczno – 

psychologicznymi, Policją, Zespołem Interdyscyplinarnym ds. przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 

7. dostarczanie osobom, rodzinom informacji o instytucjach, organizacjach, które mogą 

udzielić dalszej pomocy, 

8. prowadzenie stosownej dokumentacji pracy z podopiecznymi, w tym statystyk 

przyjęć, udzielonych porad, konsultacji i terapii 

9. świadczenie kompleksowych oddziaływań wobec osób doznających przemocy 

domowej, usług i doradztwa w Punkcie Pomocy Kryzysowej  

10. Udzielanie pomocy psychoterapeutycznej i wsparcie dla dorosłych osób doznających 

przemocy i dzieci krzywdzonych, 

11. Pomoc w odzyskaniu własnych zdolności i zasobów psychicznych do   radzenia sobie 

w sytuacjach trudnych i umożliwienie funkcjonowania we własnym środowisku i 

społeczności, 



12. Prowadzenie różnego rodzaju form spotkań psychoterapeutycznej, indywidualnej lub 

grupowej w zależności od potrzeb klientów, 

13. pomoc i wspieranie rodzin w sytuacjach trudnych, kryzysowych, w tym konsultacje 

indywidualne, terapia indywidualna, terapia rodzinna wynikająca z bieżących potrzeb 

klientów 

14. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej dzieciom i 

młodzieży 

15. praca z osobami doświadczającymi i stosującymi przemoc w rodzinie. 

 

§ 2 

1. Umowa zawarta została na okres od dnia  …………...2021 do …………….2021 roku   

2. Czynności określone niniejszą umową Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonywać w 

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzegu – w Punkcie Pomocy Kryzysowej 

przy ul. Piastowskiej 29 A, 49-300 Brzeg. 

3. Zleceniobiorca wykonywał będzie czynności określone niniejszą umową w dniach i  

terminach ustalanych każdorazowo pomiędzy Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą na dany 

miesiąc kalendarzowy, w drodze pisemnego harmonogramu, przy czym liczba godzin, 

w których Zleceniobiorca wykonywał będzie  czynności określone niniejszą umową w 

ciągu miesiąca wynosić będzie minimum …… godzin, z zastrzeżeniem ust. 4 i ust. 5 

niniejszego paragrafu. 

4. Strony dopuszczają możliwość przesunięcia i zrealizowania części usług z danego 

miesiąca w miesiącach kolejnych w przypadkach nagłych oraz w przypadkach 

wystąpienia innych nieprzewidzianych okoliczności. Powyższa zmiana - na pisemną 

prośbę strony - wymaga akceptacji Kierownika MOPS, bez konieczności sporządzania 

aneksu do niniejszej umowy. 

5. Łączna ilość godzin, w których Zleceniobiorca wykonywał będzie czynności określone 

niniejszą umową w okresie, na który została zawarta nie może przekroczyć ….. godzin.  

 

§ 3 

Z zastrzeżeniem przepisu art. 746 k.c, Zleceniodawca ma prawo rozwiązać niniejszą umowę 

bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku stwierdzenia niewykonywania lub 

nienależytego wykonywania przez Zleceniobiorcę czynności określonych niniejszą umową. 

  

 § 4 

Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania zlecenia innej osobie bez pisemnej zgody 

Zleceniodawcy. 

§ 5 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać prace określone w § 1 z zachowaniem należytej 

staranności. 

2. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie 

zawodowe wymagane przy realizacji czynności określonych w § 1 umowy. 



3. Zleceniobiorca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje uzyskane w 

związku z wykonywaniem Umowy, zgodnie z obowiązującymi standardami 

zawodowymi.  

4. Wszelkie dane osobowe przekazane Zleceniobiorcy lub przez niego uzyskane w ramach 

wykonywania niniejszej umowy przetwarzane będą w oparciu o umowę przetwarzania 

danych podpisaną pomiędzy Zleceniobiorcą a Zleceniodawcą. 

§6 

1.  Strony ustalają, że Zleceniobiorca za należyte wykonanie przedmiotu umowy otrzyma 

wynagrodzenie miesięczne, obliczone według stawki godzinowej: 

     ……. zł brutto (słownie: …………………………………..) za godzinę zegarową. 

2.  Maksymalne wynagrodzenie Zleceniobiorcy przewidziane w ramach realizacji niniejszej   

umowy nie może przekroczyć kwoty  …………… zł brutto (słownie: ………………..). 

3.  Podstawą miesięcznego rozliczenia będzie liczba faktycznie zrealizowanych godzin   

      zegarowych zrealizowanych w danym miesiącu kalendarzowym. 

4.  Wypłata wynagrodzenia Zleceniobiorcy następować będzie w okresach miesięcznych, w  

     wysokości wynikającej z iloczynu stawki godzinowej, o której mowa w ust. 1 oraz ilości  

     godzin, w których Zleceniobiorca świadczył usługi w danym miesiącu kalendarzowym. 

5. Zleceniobiorcy nie przysługuje roszczenie o wypłatę maksymalnego wynagrodzenia 

określonego w ust. 2 powyżej w przypadku braku zrealizowania maksymalnego limitu 

godzin określonego w § 2 ust. 5 

6. Wypłata wynagrodzenia Zleceniobiorcy następować będzie każdorazowo na podstawie 

rachunku Zleceniobiorcy, wystawionego do piątego dnia każdego miesiąca za miesiąc 

poprzedni, przelewem na rachunek bankowy nr ……………………………………… 

wskazany przez Zleceniobiorcę, w terminie 14 dni od dnia doręczenia Zleceniodawcy 

prawidłowo wystawionego rachunku. Strony ustalają, że rachunek wystawiony będzie na:  

NABYWCA: GMINA BRZEG ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg NIP 7471248878  

ODBIORCA: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 49-300 Brzeg, ul. Bolesława 

Chrobrego 32 A.  

§ 7 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się udzielić na każde żądanie Zleceniodawcy i w terminie 

przez niego wskazanym wszelkich informacji o przebiegu realizacji zlecenia. 

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Zleceniodawcę o wszelkich 

okolicznościach, które mogą wpływać na prawidłową realizację zlecenia, a w szczególności  

na: 

-  brak możliwości realizacji zlecenia w terminie określonym w miesięcznym harmonogramie, 

-  na konieczność zwiększenia ilości godzin realizacji zlecenia.  

3. Bez pisemnej zgody Zleceniodawcy Zleceniobiorca nie może wykonywać zlecenia w ilości 

godzin większej niż wynikająca z pisemnego harmonogramu miesięcznego.  

4. O terminie i czasie ilości przepracowanych godzin decyduje Zleceniobiorca.  

 

§8 

1. W przypadku niewykonania zlecenia w terminie określonym w harmonogramie lub w 

terminie zmienionym zgodnie z § 2 ust. 4 lub wykonania go w sposób nienależyty, 

Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia 



brutto należnego Zleceniobiorcy za miesiąc, w którym nastąpiło nienależyte wykonanie 

umowy. 

2. Za nienależyte wykonanie umowy uważa się także trzykrotne dokonanie zgłoszenia przez 

Kierownika Punktu Pomocy Kryzysowej w Brzegu o niewłaściwym wykonaniu przez 

Zleceniobiorcę czynności stanowiących przedmiot umowy w danym miesiącu. 

3. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Zleceniobiorcę postanowień niniejszej umowy 

min. niewykonania zlecenia zgodnie z ustalonym harmonogramem lub niewłaściwe i 

niesumienne ich wykonanie wg przyjętych zapisów umowy Zleceniodawca może także 

odstąpić od umowy lub ją wypowiedzieć bez zachowania terminów wypowiedzenia i bez 

wyznaczenia dodatkowego terminu. W takim wypadku Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy 

karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto jakie Zleceniobiorca otrzymał w 

poprzednim miesiącu. 

4. Zleceniodawca ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Zleceniobiorcy, 

na co Zleceniobiorca wyraża zgodę. 

5. Zleceniodawca ma prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość kar 

umownych. 

 

§9 

Zgodnie z art. art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (RODO), Zleceniodawca informuje, iż: 

Administratorem danych osobowych Zleceniobiorcy jest Zleceniodawca Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej z siedzibą w Brzegu, ul. Bolesława Chrobrego 32A, kod pocztowy  

49-300 Brzeg, adres e-mail: mops@brzeg.pl , tel. 77 416 99 93, 

a) Inspektorem ochrony danych Zleceniodawcy jest Pan Łukasz Gąsiorowski, adres  

b) ul. Bolesława Chrobrego 32A, adres e-mail informatyk@mops-brzeg.pl, tel. 77 416 99 93, 

c) Zleceniobiorca posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do 

ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ 

prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Zleceniobiorcy. Oświadczenie o 

cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga złożenia w formie 

pisemnej na adres Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu, ul. Bolesława 

Chrobrego 32A, 49-300 Brzeg, 

d) Zleceniobiorcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli zdaniem Zleceniobiorcy, 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, 

e) dane osobowe Zleceniobiorcy będą przetwarzane dla zawarcia i prawidłowej 

realizacji niniejszej umowy, dla celów podatkowych, a także mogą być przetwarzane 

dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, 

f) podanie przez Zleceniobiorcę danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla 

celów związanych z zawarciem i realizacją niniejszej umowy, 

g) dane osobowe Zleceniobiorcy przetwarzane będą w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b 

RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania niniejszej umowy), art. 6 ust. 1 



lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, 

który ciąży na Zleceniodawcy, w tym wypełnienia obowiązku archiwizacyjnego) oraz 

art. 9 ust. 2 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub 

obrony roszczeń), 

h) odbiorcami danych osobowych Zleceniobiorcy będą podmioty, wobec których 

istnieje obowiązek przekazywania tych danych w oparciu o obowiązujące przepisy 

prawa, a także podmioty świadczące na rzecz Zleceniodawcy usługi administracyjno-

organizacyjne, księgowe, pocztowe. 

i) dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa – 

ustawy z dnia z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 

(Dz. U z 2018r. poz.217, poz. 650) oraz  kategorii archiwalnej dokumentacji, 

określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków 

międzygminnych oraz Urzędów obsługujących te organy i związki, zgodnie z 

Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie 

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w 

sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U z 2011r. Nr. 

27 poz.140). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i 

kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.  

j) Zleceniodawca informuje, iż dane osobowe Zleceniobiorcy nie będą przekazywane 

żadnym odbiorcom danych, 

k) Zleceniodawca nie zamierza przekazywać danych Zleceniobiorcy do państwa 

trzeciego ani do organizacji międzynarodowych, 

l) dane osobowe Zleceniobiorcy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i 

nie będą profilowane. 

§ 10 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy 

pod rygorem nieważności. 

§ 11 

     W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

      Kodeksu Cywilnego. 

§ 12 

     Do rozstrzygnięcia ewentualnych sporów mogących wyniknąć na tle niniejszej umowy 

     właściwy będzie sąd ze względu na siedzibę Zleceniodawcy. 
 

§ 13 

     Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zleceniodawcy, 

     jeden dla Zleceniobiorcy. 

 

      podpis Zleceniobiorcy      podpis Zleceniodawcy 


