
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 415/2017

Zarządu Powiatu w Gryfinie

z dnia 22 czerwca 2017 r.

UMOWA ZLECENIA
nr …../EK/17

Zawarta w dniu …………………………….. w Gryfinie

pomiędzy Powiatem Gryfińskim, ul. Sprzymierzonych 4, 74–100 Gryfino

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Gryfinie, w imieniu którego występują:

1) ………………………………………..

2) ………………………………………..

zwanym dalej Zleceniodawcą, a

Panią/Panem ……………….

PESEL ……………….

Adres zamieszkania:

Kod ………  Miejscowość   ……………... Ulica    ………………….

zwaną/zwanym w dalszej części Zleceniobiorcą.

§ 1. 

Na podstawie uchwały nr …/2017 z dnia …… 2017 r. Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie powołania 
komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających sięo awans na stopień nauczyciela mianowanego 
Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do uczestnictwa w  posiedzeniu komisji 
egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego powołanych 
przez Zarząd Powiatu w Gryfinie.

§ 2. Zleceniobiorca zobowiązuje się wymienione w § 1 czynności wykonać w dniu posiedzenia komisji tj. 
…………… 2017 r.

§ 3. 1. Za wykonanie wymienionych w § 1 czynności Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie
w wysokości łącznej ……………… złotych brutto (słownie: ……………….).

2. Zleceniobiorcy przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości łącznej ........... złotych brutto 
(słownie:................) z miejsca zamieszkania do miejsca posiedzenia komisji i z powrotem, w przypadku 
odległości powyżej 100 km od Gryfina.

§ 4. Wypłata wynagrodzenia nastąpi przelewem w terminie 14 dni od dnia złożenia rachunku przez 
Zleceniobiorcę na rachunek bankowy nr  ………………………………………………..

§ 5. W przypadku niewywiązania się z umowy w terminie lub wykonania zlecenia w sposób wadliwy 
Zleceniodawca ma prawo zmniejszyć wynagrodzenie lub odstąpić od umowy bez odszkodowania.

§ 6. Zmiany w umowie wymagają zgody pisemnej każdej ze stron pod rygorem nieważności.

§ 7. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 8. Zleceniobiorca oświadcza, że jest zatrudniony w ………………………  na umowę o pracę, 
a miesięczne wynagrodzenie nie jest niższe od najniższego wynagrodzenia w gospodarce narodowej 
i nie wnosi o dobrowolne ubezpieczenie społeczne.

§ 9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla każdej ze stron.
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