
 

 

UMOWA ZLECENIE - wzór 

 

Zawarta w dniu …. grudnia 2022 r. w Hyżnem pomiędzy Gminnym Zespołem Ekonomiczno-

Administracyjnym Szkól w Hyżnem zwanym dalej Zleceniodawcą reprezentowanym przez: 

…………………………….. – Dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego 

Szkół w Hyżnem, 36-024 Hyżne 103, 

 

a …………………………………………………………………………………………., zwanym 

dalej Zleceniobiorcą 

o treści następującej: 

§1  

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się na zlecenie Zleceniodawcy do: 

1) sprawowania opieki nad uczniami dowożonymi do Szkoły Podstawowej w Hyżnem  

i w Dylągówce z miejscowości:  

a) I kurs: Dylągówka Bazary – SP Dylągówka,  

b) II kurs: Hyżne Nowa Wieś – SP Hyżne,  

c) III kurs: Nieborów Mały - Nieborów Wielki – SP Hyżne. 

 

2) sprawowania opieki nad uczniami odwożonymi ze Szkoły Podstawowej  

im. gen. Wł. Sikorskiego w Hyżnem i Szkoły Podstawowej im. PCK w Dylągówce do 

miejscowości:  

a) I kurs: SP Hyżne - Nieborów Mały - Nieborów Wielki,  

b) II kurs: SP Dylągówka – Dylągówka Bazary,  

c) III kurs: SP Hyżne – Hyżne Nowa Wieś. 

Podstawa prawna: art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe  

(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.). 

2. Ustala się czas wykonywania zlecenia w godzinach od 6.45 – 8.00 oraz 13.40 – 15.10, od 

poniedziałku do piątku, w dni nauki szkolnej, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od zajęć 

oraz dni wolnych wyznaczonych przez dyrektorów szkół, w których nie będą realizowane 

zajęcia. 

3. W przypadku zmian godzin w pracy szkoły, Zleceniobiorca zostanie powiadomiony o zmianie 

za tygodniowym  wyprzedzeniem. 

 

§ 2  

Umowa zostaje zawarta na czas określony od 02.01.2023 r. do 30.06.2023 r. 

 

§ 3  

Do obowiązków Zleceniobiorcy należy: 

1) Sprawowanie opieki nad uczniami podczas dowozu. 

2) Sprawdzanie stanu liczbowego uczniów w okresie oczekiwania na autobus szkolny oraz 

wewnątrz pojazdu. 

3) Kontrolowanie zachowania uczniów w autobusie w czasie ich dowożenia. 

4) Nadzorowanie  uczniów od momentu ich wejścia do autobusu przy odwozie do czasu 

opuszczenia autobusu przez ucznia i odebraniu go przez rodziców. 

5) Czuwanie nad właściwym zachowaniem się uczniów w czasie przejazdu oraz  

w czasie wsiadania i wysiadania uczniów. 

6) W przypadku awarii autobusu opiekun ściśle współpracuje z kierowcą oraz sprawuje opiekę 

nad dowożonymi uczniami zapewniając im bezpieczeństwo do czasu przyjazdu autobusu 

zastępczego lub rodziców uczniów. 

7) W przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu uczniów - niedopuszczenie do 

ich przewozu. 

 



 

 

§ 4 

1. Zleceniobiorca zobowiązany jest do wykonywania zleconych czynności z zachowaniem należytej 

staranności. 

2. Zleceniobiorca zobowiązany jest do osobistego wykonywania czynności objętych umową  

i nie jest uprawniony do zlecenia tych czynności osobom trzecim.  

3. Zleceniobiorca oświadcza że zapoznał się „Regulaminem dowozu uczniów do szkoły” dostępnym 

na stronie internetowej Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Hyżnem pod   

adresem: https://gzeashyzne.pl i zobowiązuje się do jego przestrzegania.  

4. Regulaminem dowozu stanowi załącznik do umowy.  

 

§ 5 

Zleceniobiorcy za wykonanie czynności określonych w §1 umowy przysługuje wynagrodzenie w 

wysokości ………… zł brutto (słownie: …………………. zł 00/100 ) za każdą godzinę 

wykonywania obowiązków objętych umową. 

§ 6  

1. Wynagrodzenie za wykonanie zlecenia płatne będzie przelewem na wskazany rachunek bankowy 

Zleceniobiorcy, na podstawie rachunku, wystawionego przez Zleceniobiorcę po zakończeniu 

miesiąca, w terminie 14 dni od przedłożenia rachunku Zleceniodawcy.  

2. Zleceniobiorca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji czasu pracy i dołączania jej do 

rachunku, o którym mowa w ust. 1. 

3. Zleceniobiorca nie może zrzec się wynagrodzenia lub przenieść prawa do wynagrodzenia na inną 

osobę. 

4. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo potrącenia części lub całości należnego Zleceniobiorcy 

wynagrodzenia za niewykonanie, częściowe, wadliwe wykonanie zlecenia, lub nieterminowe 

wykonanie zlecenia.  

§ 7  

1. Każda ze Stron może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem 1-miesięcznego okresu 

wypowiedzenia, za pisemnym oświadczeniem złożonym drugiej Stronie, ze skutkiem na koniec 

miesiąca kalendarzowego. 

2. Zleceniodawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy 

Zleceniobiorca nie wywiązuje się ze zobowiązań z niej wynikających. 

 

§ 8  

1. Zmiana warunków niniejszej umowy może być dokonywana w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

2 .  W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

3 .  Zleceniobiorca oświadcza, iż został wobec niego spełniony obowiązek informacyjny, o którym 

mowa w art. art. 13 Rozporządzenia   Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 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  z  dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). 

§ 9  

Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy 

rzeczowo dla Siedziby Zleceniodawcy. 

§ 1 0  

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

 

 

 

          ZLECENIODAWCA                                                    ZLECENIOBIORCA  


