
 

 

UMOWA nr …. 

 

zawarta w Legnicy w dniu …………………………….. pomiędzy: 

 
Województwem Dolnośląskim, Dolnośląskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego 
Kadr w Legnicy, z siedzibą przy Placu Zamkowym 1, 59-220 Legnica - jednostką budżetową 
Samorządu Województwa Dolnośląskiego – posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 
899-26-998-74 oraz numer statystyczny w systemie REGON 021323592, zwaną w dalszej 
części umowy „Zamawiającym", reprezentowaną przez Tomasza Szczytyńskiego – dyrektora 
CKUiJK w Legnicy, upoważnionego zgodnie ze statutem jednostki do samodzielnej 
reprezentacji,  
a 
………………………………………, zwan… w dalszej części umowy „Wykonawcą”, o następującej treści: 
 

§ 1 

Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia 92 
dwugodzinnych treningów z zakresu przeciwdziałania zachowaniom agresywnym: 

a. 23 warsztatów dotyczących środków psychoaktywnych  

b. 23 warsztatów dotyczących cyberprzemocy  
c. 23 warsztatów dotyczących zachowań autoagresywnych  

d. 23 warsztatów dotyczących intymności człowieka  
dla 393 wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz socjoterapii w Sobótce, 
Mrowinach, Jeleniej Górze, Włosieniu, Jaworze, Wałbrzychu, Lwówku Śląskim i Bystrzycy 
Górnej, organizowanych i współfinansowanych w ramach projektu pn. „Dobry Początek”, 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Osi Priorytetowej 9 
Włączenie Społeczne, Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.1. Aktywna Integracja 
– konkurs horyzontalny.  
 

§ 2 
1. Cele realizowanych warsztatów: 

a. warsztaty dotyczące środków psychoaktywnych:  Zadanie realizowane będzie w celu 
zmniejszania ryzyka używania substancji psychoaktywnych oraz związanych z tym 
problemów poprzez opóźnienie lub przeciwdziałanie inicjacji, niedopuszczanie do 
poszerzania się kręgu osób – szczególnie ludzi młodych, eksperymentujących z legalnymi 
i nielegalnymi substancjami. Zadanie to będzie miało również na celu zmniejszanie strat 
związanych z używaniem środków psychoaktywnych poprzez ograniczanie do minimum 
potencjalnych szkód, jakich mogą doznawać szczególnie osoby młode, używające tych 
substancji. Uczestnicy podczas zajęć nauczą się postępować tak, aby zapobiegać 
różnorodnym problemom, które towarzyszą używaniu tych substancji; 

b. warsztaty dotyczące cyberprzemocy: Celem realizacji tej formy wsparcia jest edukacja 
w zakresie cyberprzemocy. Uczestnicy podczas zajęć dowiedzą się o możliwych 
niebezpieczeństwach czyhających w sieci, a także zostaną wyposażeni w wiedzę 
dotyczącą radzenia sobie w sytuacjach trudnych, na które mogą napotkać będąc 
aktywnymi online. Często młodzi ludzie traktują Internet jako narzędzie do dzielenie się 
z innymi swoimi emocjami, przeżyciami, problemami, spostrzeżeniami lub prowadzenia 
życia towarzyskiego. Zajęcia te będą miały na celu uświadomienie uczestników, że 



 

 

wszystko, co robią w sieci jest dokumentowane, a działania sprzeczne z normami 
społecznymi, takie jak np.: wyśmiewanie, dręczenie, podszywanie się pod innych, hejt, 
prowadzone w sieci również są karalne. Podczas tych zajęć uczestnicy dowiedzą się 
także, na czym polega cyberprzemoc i że jest ona jedną z form przemocy i może 
powodować poważne szkody dla ofiar, ale i konsekwencje dla sprawcy; 

c. warsztaty dotyczące zachowań autoagresywnych: Celem realizacji tej formy wsparcia 
jest wyposażenie uczestników zajęć w wiedzę na temat szkodliwości i konsekwencji 
podejmowania zachowań ryzykownych, niwelowanie zachowań aspołecznych, 
autodestrukcyjnych, autoagresywnych oraz rozwijanie pozytywnego obrazu własnej 
osoby, a także rozwijanie autorefleksji. Celem treningu jest uświadomienie uczestnikom 
zajęć, czym jest autoagresja, jak może przebiegać oraz czym się objawiać. Ponadto, 
wskazanie że może mieć formę bezpośrednią (bicia, samookaleczania się, 
samooskarżania się), ale i pośrednią (wymuszania, prowokowania i poddawania się 
agresji innych). Może mieć także formę werbalną polegającą na zaniżaniu swej 
samooceny, poprzez wmawianie sobie własnej małej wartości, częstą krytykę siebie i 
swojego zachowania, ale też niewerbalną - samookaleczenia - uszkodzenia ciała 
(powierzchniowe, ale i głębokie rany cięte, wbijanie ostrych przedmiotów w ciało, 
połykanie ich, polewanie się kwasem, przypalanie, łamanie kości, uszkadzanie lub 
wycinanie fragmentów ciała); 

d. warsztaty dotyczące intymności człowieka: Celem realizacji tej formy wsparcia będzie 
wyposażenie uczestników zajęć w wiedzę na temat tego, co dzieje się z ciałem w okresie 
dojrzewania, świadomości swojego prawa do nietykalności, umiejętności asertywnego 
chronienia własnych granic oraz pomoc młodym ludziom w zrozumieniu i 
zaakceptowaniu zachodzących w nich procesów fizycznych i psychicznych. Ponadto 
warsztaty mają przekazać wiedzę na temat tego, jak reagować w sytuacjach naruszenia 
sfery intymnej i gdzie należy szukać pomocy. 

2. Przez godzinę warsztatu rozumie się 45 minut. Do czasu 2 godzin warsztatu nie wlicza się 
przerw. 

 
§ 3 

1. Warsztaty przeprowadzone zostaną w okresie od dnia 27 września 2021 r. do dnia 31 maja 
2022 r.  

2. Harmonogram miesiecznej realizacji warsztatów w każdym z 8 ośrodków, o których mowa 
w § 1, przekazywany będzie Wykonawcy przez Zamawiającego do 20 dnia miesiąca 
poprzedzającego realizację zajęć.  
Potwierdzenie dokładnych tygodniowych terminów realizacji warsztatów w każdym z 
ośrodków uzgadniane będzie i zatwierdzane do realizacji przez Zamawiającego z 
Wykonawcą z tygodniowym wyprzedzeniem.  

3. W sytuacji nieodbycia się z warsztatów pomimo dochowania terminów, o których mowa w 
ust. 2, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, zaległe warsztaty zostaną 
przeprowadzone we wspólnie ustalonym terminie, nie później jednak, niż do 7 dni od 
pierwotnie planowanej daty ich realizacji.  

 
§ 4 

1. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przekazania Zamawiającemu w terminie 
do dnia 22 września 2021 r. dokładnych scenariuszy 2-godzinnych warsztatów 
wymienionych w § 1.  



 

 

2.  Materiały, o których mowa w ust. 1 oraz wszystkie inne wykorzystywane przez 
Wykonawcę podczas warszatów materiały dydaktyczne powinny zostać oznakowane 
logotypami zgodnie z wytycznymi związanymi z oznakowaniem projektu oraz informacją 
o jego współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, które Wykonawca otrzyma od 
Zamawiającego w dniu podpisania umowy w wersji czarno-białej i kolorowej w formacie 
.jpg lub .png.   

3. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad dotyczących promocji projektów 
współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, 
określonych w Rozporządzeniu Wykonawczym, dostępnym na stronach internetowych 
Programu. 

3. Podczas realizacji zajęć Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia dziennika zajęć, 
który otrzyma od Zamawiającego przed rozpoczęciem realizacji usługi. 

4. Wykonawca w terminie 7 dni od ukończenia usługi zobowiązany jest do przekazania 
Zamawiającemu wypełnionego dziennika zajęć oraz oryginałów przeprowadzonych 
wśród uczestników warsztatu ankiet ewaluacyjnych wraz z opracowaniem ich zbiorczych 
wyników oddzielnie dla każdej z grup warsztatowych.  

 
§ 5 

Wykonawca oświadcza, że dysponuje osobami posiadającymi wiedzę i doświadczenie niezbędne 
do wykonania przedmiotu zlecenia oraz zobowiązuje się do wykonania prac określonych w 
niniejszej umowie z należytą starannością i dbałością o interesy Zamawiającego. 
 

§ 6 
1. Z tytułu realizacji niniejszej umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za realizację 

całej usługi w wysokości …… zł brutto (słownie: ………….. złotych brutto), a za realizację 
jednego 2-godzinnego warsztatu w wysokości … zł. brutto (słownie: …. złotych brutto).  

2. Rachunek/faktura wystawiany będzie przez Wykonawcę po przeprowadzeniu w danym 
miesiącu wszystkich zaplanowanych w harmonogramie warsztatów.  

3. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę rachunku/faktury za wykonanie warsztatów 
będzie każdorazowo poświadczony przez koordynatora projektu miesięczny protokół 
potwierdzający wykaz prawidłowo i terminowo wykonanych usług.  

4. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie prawidłowo wystawionego rachunku/faktury 
i protokołu za wykonanie warsztatów, o których mowa w ust. 2 i ust. 3, przelewem na 
rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie do 21 dni, licząc od daty 
otrzymania prawidłowo wystawionych i dostarczonych rachunku i protokołu. 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest niezmienne przez cały okres obowiązywania 
niniejszej umowy i obejmuje należne składki na świadczenia dla celów podatkowych i 
ubezpieczeń społecznych oraz ewentualne koszty ubezpieczeń społecznych pracodawcy. 

6. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty poniesione przez 
Wykonawcę w celu zrealizowania przedmiotu umowy przez cały czas jej trwania, w tym 
wartość praw autorskich majątkowych przeniesionych na Zamawiającego. 

7. Z tytułu wykonywania czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy,  
nie wymienionych w umowie, lecz niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu 
umowy, Wykonawca nie będzie żądał od Zamawiający dodatkowego wynagrodzenia. 

 
 
 



 

 

§ 7 
1. Wszelkie zdarzenia czy okoliczności, które mogłyby skutkować niewykonaniem bądź 

opóźnioną realizacją warsztatów, winny być niezwłocznie zgłoszone Zamawiający. 
2. W razie niewykonania umowy w terminie lub nienależytego wykonywania umowy przez 

Wykonawcę, Zamawiająca może odstąpić od umowy i żądać zapłaty kary umownej w 
wysokości 20% kwoty umówionego wynagrodzenia.  

3. Kara, o której mowa w ust. 2, może być potrącona przez Zamawiającego z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich zapłaty. 

3. W przypadku, gdy zastrzeżone kary umowne nie pokryją całkowicie szkód 
spowodowanych niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem niniejszej Umowy, 
Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych 
kar na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 

 
§ 8 

1. Strony zobowiązują się do bezwzględnego zachowania poufności wszelkich informacji 
uzyskanych w trakcie realizacji niniejszej umowy i nie ujawniania ich osobom trzecim, 
zarówno w czasie trwania umowy, jak również po jej rozwiązaniu.  

2. Każda ze Stron może ujawnić informacje, o których mowa w ust. 1, za zgodą drugiej Strony 
wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności lub w przypadkach określonych 
bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.  

3. Strony są odpowiedzialne za właściwe przechowywanie wszelkich dokumentów i 
materiałów, związanych z realizowanym przedmiotem umowy, tak aby w żaden sposób nie 
były dostępne dla osób postronnych. 

4. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu oraz innym podmiotom uprawnionym do kontroli 
w zakresie prawidłowości realizacji projektu pn. „Dobry Początek“ prawo wglądu do 
wszystkich dokumentów związanych z realizowanym przedmiotem umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją 
przedmiotu umowy do dnia 31 maja 2027 r. w sposób zapewniający dostępność, poufność 
i bezpieczeństwo dokumentacji. 

 
§ 9 

Zmiany umowy mogą być wprowadzane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu 
do umowy, pod rygorem nieważności. 

 
§ 10 

1. Spory mogące powstać w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się 
rozstrzygać w drodze wzajemnych negocjacji, a dopiero w przypadku ich niepowodzenia 
przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają 
właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 
§ 11 

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

………………………………………………. ………………………………………………. 
Wykonawca Zamawiający 

 


