
UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG PSYCHOLOGICZNYCH

Zawarta  w  dniu  25.10.2013 r.  w  Bielsku-Białej  pomiędzy:  Bielskim  Stowarzyszeniem
Artystycznym „Teatr  Grodzki”  z  siedzibą  w Bielsku-Białej  przy ul.  Stefanii  Sempołowskiej  13
zwanym dalej „Zleceniodawcą” reprezentowanym przez Prezesa – Magdalenę Wojtczak

A …...(imię nazwisko/ nazwa)...  (adres)….zwaną/ym dalej Zleceniobiorcą.
§1

Przedmiotem umowy jest 
1. uczestnictwo w Komisji Rekrutacyjnej dwóch edycji projektu w procesie rekrutacji przynajmniej
100,  nie  więcej  niż  112  uczestników projektu  (maj-lipiec  2016,  maj-lipiec  2017)  w wymiarze
średnio 80h / 3 miesiące;
2.  opracowanie  Indywidualnego  Planu  Działania  dla  przynajmniej  100,  nie  więcej  niż  112
uczestników projektu, obejmującego przynajmniej 2 h spotkanie z każdym z uczestników (maj-
lipiec 2016, maj-lipiec 2017) w wymiarze średnio 80h / 3 miesiące;
3.  indywidualne  poradnictwo  i  wsparcie  psychologiczne  oraz  terapia  uczestników  projektu  w
maksymalnym wymiarze 1440 h (średnio 80 h miesięcznie / 18 miesięcy) w okresach październik
2016-czerwiec 2017 oraz październik 2017 – czerwiec 2018.

§2
1. Zleceniobiorca wykonuje wymienione w § 1 działania samodzielnie, z należytą starannością -

bez bezpośredniego nadzoru i kierownictwa ze strony Zleceniodawcy. 
2. Zleceniobiorca jest zobowiązany stosować się do wskazówek Zleceniodawcy, co do sposobu

wykonania zlecenia, mając na uwadze  w szczególności:
1) rzetelne, efektywne, bezstronne i terminowe wykonywanie powierzonych zadań,
2) stosowanie  się  do  poleceń  Zleceniodawcy,  które  dotyczą  zlecenia,  jeżeli  nie  są  one

sprzeczne z przepisami prawa,
3) przestrzeganie przepisów i zasad bhp oraz przepisów p. poż.,
4) wykorzystanie  powierzonego  mienia  oraz  urządzeń,  sprzętu  i  materiałów  zgodnie  

z przeznaczeniem,
5) prowadzenie  miesięcznej  ewidencji  godzin  i  zadań,  zgodnie  z  odrębnymi  wytycznymi

dotyczącymi  realizacji  projektów,  finansowanych  ze  środków Europejskiego  Funduszu
Społecznego.

§3

Umowę zawiera się na okres od 1.05.2016r. do 30.06.2018r.

§4

1.Za wykonanie prac określonych w §1 Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie współfinansowane
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości:....
3.Wynagrodzenie  będzie  płatne  w  ciągu  14  dni  po  wystawieniu  przez  Zleceniobiorcę
rachunku/faktury  oraz przelewem  na  rachunek  bankowy  Zleceniobiorcy,  w  zależności  od
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dostępności  środków na  wyodrębnionym rachunku  bankowym Projektu  Lidera,  otrzymanych  z
Instytucji Pośredniczącej. 
Warunkiem  otrzymania  wynagrodzenia  jest  podpisanie  protokołu  odbioru.

§5
Zleceniodawca nie  udziela  Zleceniobiorcy zgody  na  powierzenie  wykonania  zlecenia  osobie
trzeciej bez wcześniejszego uzgodnienia ze Zleceniodawcą.

§6
W przypadku niewykonania powierzonego zlecenia lub jego części  Zleceniodawca ma prawo do
odstąpienia od umowy bez potrzeby udzielenia dodatkowych terminów.

§7
W  sprawach,  których  nie  reguluje  niniejsza  umowa  zastosowanie  mają  przepisy  Kodeksu
Cywilnego.

§8
Wykonawca oświadcza, że znane mu są przepisy dotyczące zasad BHP i ppoż. oraz nie posiada
przeciwwskazań lekarskich dotyczących wykonania zlecenia. 

§9
Wszelkie  zmiany  i  uzupełnienia  niniejszej  umowy  wymagają  formy  pisemnej  pod  rygorem
nieważności.

§10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

___________________ __________________
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