
UMOWA  

zawarta w dniu ………………… r . w Lipniaku pomiędzy:  

Powiatem Suwalskim ul. Świerkowa 60 16-400 Suwałki NIP 844-20-81-910 REGON 

790670846 w imieniu którego działa Zakład Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku 
Lipniak 3 16-402 Suwałki, reprezentowany przez:  

Bożennę Jadwigę Chmielewską – Kierownika 
zwanym dalej Zleceniodawcą,  
a   

………………………………………………………………………………………………….., 
zwanym w dalszej części Zleceniobiorcą o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadań psychologa dla pracowników 

niepełnosprawnych w Zakładzie Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku w ramach 

rehabilitacji zawodowo – społecznej. 

 
§ 2 

 

Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania następujących zadań o 

którym mowa w § 1: 

1. Opiniowanie, orzekanie, prowadzenie diagnozy psychologicznej m.in. w zakresie cech 

osobowości, umiejętności, zdolności, zainteresowań dla potrzeb Indywidualnych 

Programów Rehabilitacji 

2. Współpraca z Zespołem Programowym, 

3. Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej w trakcie wykonywania 

obowiązków służbowych, 

4. Prowadzenie dokumentacji: (indywidulane programy rehabilitacji, rejestr osób, które 

skorzystały z porady). 

 

§ 3 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać wymienione w § 2 usługi w okresie od 

10.01.2022 r. do 31.12.2022 r. w ilości do 20 godzin miesięcznie.  

2. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia lub rozszerzenia godzin. 

3. Niniejsza umowa może być rozwiązana przez każdą ze Stron za 2- tygodniowym 

wypowiedzeniem złożonym na piśmie. 

4. W przypadku niewłaściwego wykonywania zlecenia przez Zleceniobiorcę 

Zleceniodawca może rozwiązać umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia lub 

pomniejszenia wynagrodzenia. 

 

§ 4 

1. Zleceniobiorca za właściwie wykonanie umowy otrzyma wynagrodzenie w wysokości 

……………………… zł. brutto (słownie: …………………….. złotych brutto) za 

jedną godzinę konsultacji / doradztwa płatne w terminie do 14 dni od daty 

przedłożenia faktury, przelewem na konto Zleceniobiorcy wskazane w fakturze. 

 

§ 5 

1. Zleceniobiorca dokłada wszelkich starań, aby realizować zadania zgodnie z 

najwyższymi standardami zawodowymi i etycznymi. 

2. Wszelkie koszty, w tym koszty transportu ponosi Zleceniobiorca. 

 

§ 6 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w tajemnicy wszelkich 

informacji, w których posiadanie wszedł w czasie obowiązywania niniejszej umowy, a 

których ujawnienie mogłoby narazić Zleceniobiorcę na szkody. Zleceniobiorca 

oświadcza, iż są mu znane przepisy dotyczące naruszenia tajemnicy służbowej 



zawarte w Kodeksie Karnym. Nadto poddaje się odpowiedzialności odszkodowawczej 

związanej z naruszeniem tej tajemnicy, jeśli w wyniku tego Zleceniodawca poniósł 

szkodę. 

2. Na potrzeby niniejszej umowy strony przyjmują następującą definicję tajemnicy 

służbowej: za tajemnicę służbową uważa się wszelkie informacje, jakie 

Zleceniobiorca zyskał bezpośrednio, pośrednio, lub w inny sposób w związku z 

realizacją niniejszej umowy. 

 

§ 7 

Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać powierzone zadania osobiście i nie powierzania ich 

wykonywania osobie trzeciej. 

 

§ 8 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Do spraw 

nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

 

§ 9 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zleceniobiorcy i 

jeden dla Zleceniodawcy. 

 

 

 

 

.................................................                               .......................................... 
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