
 

 

 

Bezpieczna przystań 

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji 

„Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce – etap II – pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców”, w ramach 
Funduszu Azylu Migracji i Integracji 2014-2020 dla Celu szczegółowego 2 Integracja / Legalna migracja (nabór nr 11-2020/BK-FAMI) 

 UMOWA ZLECENIA Nr     /2022 

zawarta w dniu…………………….. 2022 roku w Poznaniu pomiędzy: 

 

Województwem Wielkopolskim z siedzibą w Poznaniu (61-714), al. Niepodległości 34,                           

Nr NIP 7781346888, Nr REGON 631257816 – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej 

w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu (61-731), ul. Nowowiejskiego 11, 

reprezentowanym przez: 

Grzegorza Grygiela – Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, 

działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego uchwałą Nr 3668/2021 Zarządu 

Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 czerwca 2021 r.,  

zwanym dalej „Zleceniodawcą” 

a 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

zwanym w dalszej treści umowy „Zleceniobiorcą” 

wspólnie zwane dalej „Stronami” 

 

§ 1 

1. Przedmiotem Umowy jest realizacja przez Zleceniobiorcę półkolonii letnich dla dzieci                         

z doświadczeniem migracji, zwanymi dalej „Beneficjentami”, w związku z realizacją 

projektu „Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce – etap II – pilotaż 

Centrów Integracji Cudzoziemców” współfinansowanego ze środków Programu Krajowego 

na lata 2014-2020 Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. 

2. Realizacja przez Zleceniobiorcę półkolonii letnich na terenie miasta …………………..  

3. Realizacja przez Zleceniobiorcę półkolonii letnich dla Beneficjentów zgodnie z ustawą z dnia 

7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j: Dz. U. z 2021 r. r. poz. 1915 z późn.zm.) oraz 

rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie 

wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452); 

4. Organizacja półkolonii obejmie ……….. turnus/y, ogółem dla ………….. Beneficjentów,                           

w okresie od 25.07.2022r.  do 26.08.2022 r.; 
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5. Formuła organizacji półkolonii: 1 turnus dla 1 grupy składającej się z max. 25 osób. 

6. Opiekę w każdej z grup sprawować będą przynajmniej 2 osoby: 

1) w tym przynajmniej 1 opiekun lub asystent opiekuna, posługujący się w stopniu 

komunikatywnym językiem ukraińskim lub osoba narodowości ukraińskiej, 

komunikatywnie posługująca się językiem polskim  

2) w tym przynajmniej 1 opiekun lub asystent opiekuna, posługujący się w stopniu 

komunikatywnym językiem angielskim, gdy uczestnikiem zajęć będzie dziecko 

narodowości innej niż ukraińska; 

7. Zleceniobiorca zapewni Beneficjentom opiekę w godzinach organizacji zajęć, tj. od 7.30 

do 17. 

8. Zleceniobiorca zapewni Beneficjentom w ramach półkolonii zajęcia dostosowane do 

wieku, pochodzenia, potrzeb i możliwości.  

9. Zakres tematyczny i program półkolonii stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

10. W ramach realizacji półkolonii Zleceniobiorca zapewni Beneficjentom: 

a)  urozmaicone i dostosowane do potrzeb wyżywienie. Posiłki będą serwowane 3 x 

dziennie, tj. śniadanie, obiad i podwieczorek. Ponadto Zleceniobiorca na etapie 

kwalifikacji do udziału w wypoczynku zbierze informacje dotyczące potencjalnych 

alergii lub indywidualnych zaleceń żywieniowych, w celu odpowiedniego opracowania 

zestawienia posiłków, 

b) napoje, np. kompot, sok oraz nieograniczony dostęp do wody pitnej  

c) w przypadku całodziennej wycieczki suchy prowiant. 

11. Zleceniobiorca zapewni uczestnikom półkolonii dostęp do materiałów edukacyjnych, 

sportowych, zabawek lub innych materiałów niezbędnych do realizacji zajęć zgodnych                          

z tematyką turnusu; 

12. Terminy półkolonii zostaną ustalone przez Zleceniobiorcę i zatwierdzone przez 

Zleceniodawcę na podstawie wstępnych harmonogramów półkolonii, odpowiednio dla 

wszystkich zadań częściowych, w terminie jednego miesiąca od dnia podpisania umowy. 

Ostateczne terminy zostaną określone i wpisane do harmonogramów półkolonii, po ich 

zatwierdzeniu przez Zleceniodawcę i Zleceniobiorcę, odpowiednio dla wszystkich zadań 

częściowych, w terminie do dnia 26.06.2022 r. Harmonogram półkolonii zawierać 

powinien: daty turnusów, liczbę Beneficjentów zakwalifikowanych na konkretne 

turnusy, miejsca i godziny zbiorki, wykaz kadry. Zmiany harmonogramu są dopuszczalne 

i wymagają zgody Zamawiającego; 
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13. Zleceniobiorca będzie odpowiedzialny za wypełnianie dokumentacji związanej                                                 

z przeprowadzeniem półkolonii wymaganej przez Zleceniodawcę, tj. dzienników 

zajęć/list obecności. Dokumentacja związana z realizacją półkolonii musi zawierać 

numer i tytuł projektu oraz informację o współfinansowaniu ze środków Funduszu 

Azylu, Migracji i Integracji. 

 

§ 2 

1. W ramach wykonywania przedmiotu Umowy, Zleceniobiorca zobowiązuje się do 

realizacji półkolonii osobiście lub przy pomocy osób dysponujących odpowiednimi 

kwalifikacjami, zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Za 

działania i zaniechania ww. osób Zleceniobiorca odpowiada jak za własne. 

2. Zleceniobiorca zapewni uczestnikom wypoczynku bezpieczne i higieniczne warunki w 

czasie wypoczynku w szczególności organizację wypoczynku w obiekcie lub na terenie 

spełniającym wymagania ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz 

warunków higienicznosanitarnych, określonych w przepisach o ochronie 

przeciwpożarowej, ochronie środowiska i Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

3. Zleceniobiorca półkolonii zapewni uczestnikom ubezpieczenie od następstw 

nieszczęśliwych wypadków (NNW), a opiekunom/ asystentom opiekunów 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC);  

4. Zleceniobiorca zarejestruje wypoczynek Beneficjentów zgodnie z przepisami ustawy                           

o systemie oświaty oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie 

wypoczynku dzieci i młodzieży, objętego niniejszą umową oraz do przesłania drogą 

mailową na adres Zleceniodawcy najpóźniej na 5 dni przed dniem rozpoczęcia realizacji 

zadania (turnusu/ów), potwierdzenia umieszczenia zgłoszenia 

wypoczynku/wypoczynków w bazie wypoczynku MEN, obsługiwanej przez właściwego 

kuratora oświaty ze względu na siedzibę/miejsce zamieszkania organizatora.  

5. Zleceniobiorca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi uprawnieniami, kwalifikacjami 

oraz potencjałem, a także wiedzą i doświadczeniem niezbędnymi do należytego 

wykonania Umowy. 

 

§ 3 

1. Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie za wykonanie zlecenia, o którym mowa 

w § 1 ust. 1 w maksymalnej kwocie brutto ..… zł (słownie: …). Strony ustalają cenę za 

pobyt jednego dziecka na jednym tygodniowym turnusie w kwocie: … zł brutto (słownie 

……….). 
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2. Potwierdzeniem czasu wykonania zlecenia, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy będzie 

podsumowanie realizacji zlecenia wraz z listami obecności, odrębne dla każdego 

turnusu,  i dla każdej lokalizacji, którego wzór otrzyma Zleceniobiorca, przed 

rozpoczęciem realizacji zlecenia. 

3. Wykonanie czynności, o których mowa w § 1 ust. 1 oraz dane zawarte w zestawieniu 

godzin realizacji zlecenia, o którym mowa w ust. 2, potwierdzi ze strony Zleceniodawcy 

Kierownik Działu Polityki Migracyjnej. 

4. Rozliczenia dokonywane będą po każdym turnusie, za faktycznie wykonane zlecenia, na 

podstawie faktur VAT/rachunków wystawianych przez Zleceniobiorcę. 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, płatne będzie przelewami na wskazany przez   

Zleceniobiorcę rachunek bankowy zgłoszony do rejestru Ministra Finansów tzw. białej 

listy podatników, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia przez Zleceniobiorcę do 

siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu ul. Nowowiejskiego 11 

prawidłowo sporządzonych faktur/rachunków wraz z ewidencją godzin wykonania 

zlecenia, o której mowa w ust. 2. 

6. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wystawienia faktur/rachunków, o których mowa w 

ust. 4, na: 

Województwo Wielkopolskie 

al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań 

NIP 778-13-46-888 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  

w Poznaniu  

ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań  

 

§ 4 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Zleceniodawca może:   

a) w przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do wykonania niniejszej umowy bądź 

niewykonania w całości przedmiotu umowy, rozwiązać umowę z winy Zleceniobiorcy – 

oraz żądać zapłaty kary umownej w wysokości 15% umówionej kwoty wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, 

1) w przypadku zwłoki Zleceniobiorcy w wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie                                                    

z harmonogramem – żądać zapłaty kary umownej w wysokości 5% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 3 ust. 1,  

2) w przypadku zrealizowania półkolonii niezgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 września 1991 

r. o systemie oświaty (t.j: Dz. U. z 2021 r. r. poz. 1915 z późn.zm.) oraz rozporządzeniem 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci                                    
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i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452) – żądać zapłaty kary umownej w wysokości 5% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1. 

2. Strony ustalają limit kar umownych wynikających z niniejszej umowy na poziomie 25% 

wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 ust. 1 umowy. 

3. W sytuacji, gdy rzeczywista szkoda Zleceniodawcy przekroczy kwoty zastrzeżone w ust. 1 

, Zleceniodawca zastrzega prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych 

wynikających z Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 5 

Zleceniobiorca w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu niniejszej umowy zobowiązany 

jest do zapewnienia minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom 

ze szczególnymi potrzebami zgodnie z przepisami art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. 

o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062), 

w szczególności w zakresie dostępności materiałów niezbędnych do realizacji i informacyjno-

komunikacyjnej. 

§ 6 

Zleceniodawca potwierdza, że działając jako administrator danych osobowych, jest 

uprawniony do przetwarzania oraz udostępnienia Zleceniobiorcy danych osobowych w 

zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej Umowy i realizacji prawnie usprawiedliwionych 

celów realizowanych przez Strony, a Zleceniobiorca potwierdza, że w wyniku udostepnienia 

ww. danych osobowych staje się ich administratorem i jest zobowiązany do ich przetwarzania 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami 

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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) oraz przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). 

 

§ 7 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

§ 8 

Spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy sąd 

powszechny w Poznaniu. 
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§ 9 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje 

Zleceniobiorca, a dwa otrzymuje Zleceniodawca. 

 

Załącznik nr 1: zakres tematyczny i program półkolonii  

 

 

 

 Zleceniodawca                                                                  Zleceniobiorca 


