
UMOWA ZLECENIA  

W/272/291/ORG/292/22 

zawarta w dniu 07.07.2022 r. w Milanówku, pomiędzy:  

Gminą Milanówek z siedzibą w Milanówku, przy ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek, 

REGON: 013269150, NIP: 529-179-92-45, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta 

Milanówka – Pana Piotra Remiszewskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta 

Milanówka - Pani Bożeny Sehn, zwaną w dalszej części „Zleceniodawcą”, 

a 

Panią Marzenną Dziekańska zamieszkałą w Chylice Kolonia Gmina Jaktorów, ul. Parkowa 8A 

legitymującą się dowodem osobistym wydanym przez Wójta Gminy Jaktorów  

nr AXV 099859 PESEL: 62030303241 zwaną dalej „Zleceniobiorcą” 

Zleceniodawca i Zleceniobiorca zwani są dalej łącznie „Stronami” lub każdy z osobna - 

„Stroną”. 

Reprezentanci Stron oświadczają, że są w pełni uprawnieni do zawarcia niniejszej umowy 

oraz, że ich umocowania nie wygasły ani nie zostały ograniczone. W szczególności działający 

w imieniu Zleceniobiorcy oświadcza, że posiada wymagane zgody niezbędne do skutecznego 

zawarcia niniejszej umowy oraz jej wykonania. 

Niniejszą umowę zawarto bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na podstawie art. 2 ust.1 pkt 

1 tej ustawy. 

§ 1 

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania na rzecz Zleceniodawcy czynności 

polegających na obsłudze finansowo - księgowej Centrum Usług Społecznych w ramach 

wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych Gminy Milanówek, w Referacie Usług 

Wspólnych w tym: 

1. Pomoc w obsłudze wyżej wymienionej jednostki nowozatrudnionemu pracownikowi 

w Referacie Usług Wspólnych w okresie urlopu pracownika realizującego zadania na 

równoległym stanowisku do obsługi Centrum Usług Społecznych; 

2. Przyjmowanie dokumentów księgowych od jednostki; 

3. Sprawdzanie pod względem formalnym rachunkowym otrzymanych dokumentów; 

4. Wprowadzanie do systemu finansowo księgowego dokumentów księgowych; 

5. Sporządzanie dokumentów PK; 

6. Sporządzanie przelewów bankowych w systemie bankowości elektronicznej; 



7. Prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych ksiąg rachunkowych, ujmujących 

zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym. 

§ 2 

1. Zleceniobiorca za wykonanie powierzonych zadań otrzyma wynagrodzenie 

ryczałtowe brutto w kwocie 3 000,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące złotych), płatne 

przelewem na rachunek bankowy podany na rachunku wystawionym do  niniejszej 

umowy. 

2. Zleceniodawca dokona wpłaty wynagrodzenia w terminie 14 dni od przedłożenia 

przez Zleceniobiorcę prawidłowo sporządzonego rachunku. 

3. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy. 

§ 3 

Umowa została zawarta na okres od dnia 13 lipca 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r. 

§ 4 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. Przez podpisanie niniejszej umowy Zleceniobiorca wyraża zgodę i nie wnosi zastrzeżeń co 

do przetwarzania danych osobowych przez publikację przedmiotowej umowy, wraz z jej 

numerem, szczegółowym zakresem prac, datą zawarcia, łączną wartością oraz nazwą  

i adresem kontrahenta, z którym została zawarta, w publicznym rejestrze umów 

prowadzonym przez Burmistrza Miasta Milanówka i publikowanym w Biuletynie 

Informacji Publicznej Miasta Milanówka. Gmina Milanówek jest administratorem danych 

osobowych w rozumieniu art. 4 pkt. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rządu 

UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. i jest zobowiązana do przetwarzania danych 

osobowych Zleceniobiorcy z zachowaniem zasad określonych w powołanej ustawie. 

§ 5 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Wszelkie spory związane z niniejszą umową strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu 

właściwego ze względu na siedzibę Zleceniodawcy. 

3. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 

§ 6 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  

ze stron. 



§ 7 

Ochrona danych osobowych 

Zleceniodawca informuje, że: 

1) administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta Milanówka  

ul. Kościuszki 45, 05–822 Milanówek tel. 22 758 30 61, 22 758 30 62 (centrala)  

e-mail: miasto@milanowek.pl 

2) w sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz 

korzystania z praw związanych z ochroną danych osobowych możecie Państwo 

kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@milanowek.pl 

3) dane osobowe Zleceniobiorcy będziemy przetwarzać w celu realizacji umów zleceń  

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 

4) w związku z przetwarzaniem danych w celu o którym mowa w pkt. 3 odbiorcami 

danych osobowych Zleceniobiorcy będą organy władzy publicznej oraz podmioty 

wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,  

w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego 

prawa tj. Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Marszałek 

Województwa Mazowieckiego w związku z korzystaniem z systemu elektronicznego 

zarządzania dokumentacją przez Urząd Miasta Milanówka oraz osoby posiadające 

dostęp do informacji publicznej w trybie ustawy o dostępnie do informacji publicznej,  

w przypadku w którym nie zachodzi podstawa do ograniczenia dostępu zgodnie z art. 

5 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U.  

z 2022 r. poz. 902) 

5) w związku z przetwarzaniem danych osobowych Zleceniobiorcy przysługują 

następujące uprawnienia:  

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych 

danych; 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w 

przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;  

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (nie dotyczy przypadków 

określonych w art. 17 ust. 3 RODO); 

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

e) prawo do przenoszenia danych; 

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

6) dane osobowe Zleceniobiorcy nie będą przekazane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej; 

7) dane osobowe Zleceniobiorcy będą przechowywane przez okres wynikający z celów 

przetwarzania opisanych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie 
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wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa tj. Dane osobowe 

będą przechowywane przez czas trwania umowy oraz w zależności od tego czy  

za zleceniobiorcę będzie opłaca składka na ubezpieczenie społeczne - dane osobowe 

będą przechowywane w tym przypadku przez okres 50 lat po jej zakończeniu czy też 

nie - dane osobowe będą w tym przypadku przechowywane przez okres 10 lat po jej 

zakończeniu; 

8) Zleceniobiorcy przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego  

w sposobie i trybie określonym w przepisach RODO oraz Ustawy o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). Adres organu nadzorczego: Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 

22 531 03 01, kancelaria@uodo.gov.pl 

9) dane osobowe Zleceniobiorcy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany  

i nie będą profilowane; 

10) podanie danych osobowych jest konieczne dla zawarcia i realizowania umowy. 

Niepodanie danych osobowych powoduje niemożliwość zawarcia i realizacji umowy. 

 

ZLECENIOBIORCA                                                                  ZLECENIODAWCA 
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Przygotowała: Katarzyna Stelmach 

Klasyfikacja budżetowa: 750.75023§4170 
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