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UMOWA ZLECENIA………….……… 

 
W dniu ………….. w Warszawie pomiędzy: 

Skarbem Państwa - Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie, 
ul. Wspólna 2, zwanym w dalszej części Zleceniodawcą, reprezentowanym przez: 

Grażynę Kierznowską  –    Głównego Geodetę Kraju  

 a  

………………………..……..  zam. w ………………………………….…….. 

zwanym w dalej „Zleceniobiorcą”  z drugiej strony, 

zawarta została niniejsza umowa zlecenia, zwana dalej „Umową” o treści następującej: 

§ 1 

Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania na rzecz 
Zleceniodawcy czynności w zakresie ochrony informacji niejawnych w lokalizacji 
ul. Jana Olbrachta 94 B, 01-102 Warszawa, polegających w szczególności na: 

1. wykonywaniu czynności związanych z prowadzeniem kancelarii tajnej,  

2. bezpośrednim nadzorze nad obiegiem dokumentów niejawnych,  

3. udostępnianiu lub wydawaniu dokumentów niejawnych osobom  posiadającym stosowne 

poświadczenia bezpieczeństwa,  

4. egzekwowaniu zwrotu dokumentów zawierających informacje niejawne,  

5. właściwe oznaczaniu i rejestrowaniu dokumentów niejawnych i ich przechowywaniu,  

6. prowadzeniu bieżącej kontroli postępowania z dokumentami zawierającymi  informacje 

niejawne, które zostały wydane pracownikom,  

7. dokonywaniu przeglądu i weryfikacji klauzul tajności wskazanych materiałów 

geodezyjnych i kartograficznych centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 

8. przetwarzaniu wskazanych materiałów geodezyjnych i kartograficznych centralnego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego do wersji jawnej,  

9. udziałe w przygotowaniu do akredytacji systemu informatycznego służącego 

do przetwarzania informacji niejawnych, 

10. współpracy z pełnomocnikiem ds. ochrony informacji niejawnych Głównego Geodety 

Kraju lub jego zastępcą oraz kierownikiem kancelarii tajnej Głównego Urzędu Geodezji 

i Kartografii w zakresie ochrony informacji niejawnych lub z jego zastępcą.  

- zwanych dalej przedmiotem Umowy. 

§ 2 

Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia ………….  do dnia ………. 
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§ 3 

1. Za świadczenie usług określonych w § 1 Zleceniobiorcy należy się wynagrodzenie 
w wysokości …………zł brutto (słownie: ……………… złotych) za godzinę. 

2. Strony przyjmują, że na wykonanie przedmiotu Umowy Zleceniobiorca poświęci 
w miesiącu kalendarzowym co najmniej 50 godzin, a za każdy miesiąc kalendarzowy 
obowiązywania Umowy należne będzie Zleceniobiorcy wynagrodzenie w kwocie nie 
wyższej niż ….…………… zł (słownie: ……………. złotych) zwane dalej 
Wynagrodzeniem. 

3. W przypadku wystąpienia zdarzeń lub okoliczności niezależnych od Zleceniodawcy, 
skutkujących zmniejszeniem liczby godzin zleconych w danym miesiącu kalendarzowym do 
wykonania, w stosunku do minimum określonego w ust. 2, miesięczne wynagrodzenie 
zostanie proporcjonalnie pomniejszone do wartości godzin za faktycznie wykonane 
czynności. 

4. Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek bankowy o numerze:………………….  

5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy. 

6. Zmiana numeru konta wymienionego w ust. 4 nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy 
lecz pisemnego powiadomienia o tym Zleceniodawcy i staje się skuteczne z chwilą 
otrzymania przez Zleceniodawcę pisma wskazującego nowy numer rachunku. 

7. Wynagrodzenie będzie płatne za miesiąc z dołu na podstawie prawidłowo 
wystawionego przez Zleceniobiorcę rachunku, w terminie 14 dni od daty otrzymania 
rachunku. 

8. Zleceniobiorca przedstawi Zleceniodawcy pisemny rachunek za wykonanie czynności 
będących przedmiotem Umowy nie później niż do 10 dnia następnego miesiąca 
kalendarzowego za poprzedni miesiąc kalendarzowy, dołączając do niego wykaz 
wykonanych czynności, zgodnie ze wzorem określonym w złączniku do Umowy. 

9. Akceptacja rachunku, o którym mowa w ust. 8, powinna nastąpić w ciągu 5 dni roboczych 
od jego dostarczenia Zleceniodawcy, a brak uwag Zleceniodawcy w wymienionym wyżej 
terminie świadczy o zaakceptowaniu rachunku za dany okres rozliczeniowy. 

10. Wynagrodzenie obejmuje koszty wszelkich materiałów i czynności niezbędnych do 
prawidłowego wykonywania usług określonych w § l przez Wykonawcę, w tym koszt 
przesłania rachunku do Zleceniodawcy. 

§ 4 

1. Zleceniodawca zastrzega a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu 
Umowy przez Zleceniobiorcę osobiście.  

2. Zleceniobiorca zobowiązany jest do zachowania tajemnicy w odniesieniu do informacji 
uzyskanych w związku lub w wyniku realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności 
przepisów o ochronie informacji niejawnych i o ochronie danych osobowych. 

3. Zleceniobiorca wykonuje przedmiot Umowy, kierując się wskazówkami Zleceniodawcy, co 
do sposobu wykonania zlecenia, zgodnie z obowiązującymi regulacjami wewnętrznymi 
obowiązującymi u Zleceniodawcy. 
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§ 5 

1. Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę, bez podania powodu, z zachowaniem 
jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca 
kalendarzowego. 

2. W przypadku niewywiązywania się przez Zleceniobiorcę z zobowiązań określonych § 1 lub 
niewykonania przedmiotu Umowy w wyznaczonym terminie, lub gdy jakość wykonanych 
przez Zleceniobiorcę usług będzie budziła zastrzeżenia, Zleceniodawca może wypowiedzieć 
Umowę w trybie natychmiastowym, poprzez złożenie oświadczenia na piśmie. 

3. W przypadku określonym w ust. 2 Zleceniobiorca może żądać wynagrodzenia należnego 
z tytułu wykonania części przedmiotu Umowy, zgodnie z faktycznym świadczeniem. 

4. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy złożone w trybie określonym w ust. 2 powoduje 
naliczenie wynagrodzenia w trybie ust. 3 z jednoczesnym potrąceniem należnej kary 
umownej zgodnie z § 6. 

§ 6 

1. Zleceniobiorca zobowiązany jest zapłacić Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 20% 
Wynagrodzenia, w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Zleceniobiorcę lub 
Zleceniodawcę z powodu okoliczności, za które odpowiada Zleceniobiorca. 

2. Zleceniodawca zobowiązany jest zapłacić Zleceniobiorcy karę umowną w wysokości 15% 
Wynagrodzenia, za każdy stwierdzony przypadek nienależytego wykonania przedmiotu 
Umowy, w szczególności niewykonania przedmiotu Umowy w wyznaczonym terminie lub 
gdy jakość wykonanych przez Zleceniobiorcę usług będzie budziła zastrzeżenia. 

3. Jeżeli na skutek niewykonania bądź nienależytego wykonania Umowy, z przyczyn leżących 
po stronie Zleceniobiorcy, powstanie szkoda przewyższająca zastrzeżone w Umowie kary 
umowne lub też szkoda powstanie z przyczyn innych niż te, ze względu na które 
zastrzeżono karę umowną, Zleceniodawcy przysługuje prawo do dochodzenia 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

4. Kary umowne, będą potrącane z należnego Zleceniobiorcy Wynagrodzenia, na co 
Zleceniobiorca wyraża zgodę, a w przypadku braku możliwości potrącenia będą płatne 
przelewem na konto bankowe Zleceniodawcy wskazane w wezwaniu do zapłaty, w terminie 
7 dni od daty otrzymania przez Zleceniobiorcę wezwania do ich zapłaty. 

5. Kary umowne, o których mowa w ust. 2, są naliczane niezależnie i podlegają sumowaniu. 
Suma kar umownych nałożonych na Zleceniobiorcę nie może przekroczyć kwoty 
Wynagrodzenia.  

6. Dla uniknięcia wątpliwości strony Umowy zgodnie oświadczają, że przy dochodzeniu kar 
umownych Zamawiający nie ma obowiązku wykazywania poniesionej szkody. 

7. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania 
Umowy, w tym związana z opóźnieniem, skutkująca w szczególności obowiązkiem zapłaty 
kar umownych, wyłączają jedynie zdarzenia losowe związane z działaniem siły wyższej lub 
zawinione przez Zleceniodawcę. 

 

§ 7 
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1. Zmiany Umowy będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nie uregulowanych w Umowie, a dotyczących jej przedmiotu, mają 
w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

3. Strony poddadzą spory mogące wynikać z Umowy pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego 
właściwego dla siedziby Zleceniodawcy 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zleceniodawcy 
i jeden dla Zleceniobiorcy. 

5. Następujące załączniki stanowią integralną część Umowy: 
1) Załącznik nr 1 – Wzór wykazu wykonanych czynności; 
 

 
                Zleceniodawca                                                                     Zleceniobiorca  


