
Załącznik nr 5  - WZÓR 
 

UMOWA ZLECENIA Nr ……………… 
 

zawarta w dniu ...................w Byczynie pomiędzy 
Gminą Byczyna, reprezentowaną przez Burmistrza Byczyny – P. Roberta Świerczka, 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – P. Wiesławy Różewskiej 
zwaną dalej Zleceniodawcą 
a 
.....................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
 
nazywanym dalej „Zleceniobiorcą” o następującej treści: 

§1 
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do świadczenia usług audytu wewnętrznego przez kolejne 

okresy obrachunkowe: 
 

a) od 01.03.2015 r. do 31.12.2015 r. (10 miesięcy) – w kwocie ………….PLN (brutto); 
b) od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. (12 miesięcy) – w kwocie ……….... PLN (brutto);  
c) od 01.01.2017 r. do 28.02.2017 r. (2 miesiące) –  w kwocie …………..PLN (brutto) oraz: 
d) wykonywania poszczególnych czynności zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz.U z 2013 r., poz. 885 ze zm.), rozporządzeniem Ministra Finansów 
z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego 
(Dz.U. z 2010 r., nr 21, poz. 108) oraz komunikatem nr 2 Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 
2013 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów 
publicznych (Dz.Urz. MF. z 2013 r., poz. 15); 

e) wykonywania wszelkich działań z zachowaniem bezstronności, rzetelności i należytej 
staranności; 

f) przestrzegania i właściwej realizacji zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r, poz. 1182 ze zm.) oraz do zachowania w 
tajemnicy danych, do których uzyskał dostęp w związku z wykonywaniem niniejszej umowy 
również po jej rozwiązaniu; 

g) ochrony udostępnionych informacji niejawnych przed nieupoważnionym rozpowszechnieniem, 
uszkodzeniem lub zniszczeniem zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie 
informacji niejawnych (Dz.U.  Nr 182 poz. 1228); 

h) wykonania zadań określonych zleceniem w okresie od dnia podpisania umowy do 28 lutego 

2017 r. 

 
§2 

Zleceniobiorca/Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje do wykonania niniejszej umowy. 
 
 

§ 3 
1. Zleceniodawca zobowiązuje się do: 
 a) współdziałania i umożliwienia Zleceniobiorcy realizacji umowy przy zagwarantowaniu prawa dostępu 
do wszelkich dokumentów z zachowaniem przepisów o ochronie tajemnic ustawowo chronionych; do 
wszystkich pracowników oraz wszelkich innych źródeł informacji potrzebnych do przeprowadzenia 



audytu wewnętrznego i związanych z funkcjonowaniem komórki/jednostki, w której przeprowadzany jest 
audyt oraz innych informacji niezbędnych do prawidłowej realizacji umowy; 
b) udostępnienia informacji niejawnych tylko w sytuacjach uzasadnionych, po spełnieniu odpowiednich 
wymagań określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 
2010 r., nr 182, poz. 1228 ze zm); 
c) zapłacenia Zleceniobiorcy wynagrodzenia na podstawie miesięcznych faktur/rachunków do umowy 
zlecenia; 

 
Łącznie za wykonanie umowy: …………PLN (brutto) 

 
Od wynagrodzenia brutto potrącone zostaną wszelkie przepisane prawem podatki i składki w zakresie  
ubezpieczenia społecznego leżące po stronie Wykonawcy.1 
 
d) zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie przelewu na wskazany przez Zleceniobiorcę rachunek 
bankowy w terminie 14 dni od daty wpływu poprawnie wystawionejfaktury/rachunku do umowy zlecenia 
po wykonaniu poszczególnych czynności wycenionych w § 3, pkt. 1, lit. c czynności (zgodnie  
z podziałem całej umowy na poszczególne etapy) i stwierdzeniu ich należytego wykonania przez 
Burmistrza Byczyny. 
 
 
Dane do wystawienia faktury/ rachunku do umowy zlecenia: 

 
Gmina Byczyna 
ul. Rynek 1,46-220 Byczyna 
NIP 7511750102 
 
Odbiorcą i płatnikiem faktury/wynagrodzenia będzie: 
Urząd Miejski w Byczynie 
ul. Rynek 1,46-220 Byczyna 

 
§4 

1. Sposób postępowania z dokumentami wytworzonymidla celów prowadzenia audytu wewnętrznego 
przedstawia się następująco: 

a) dokumentacja będzie sporządzana w formie elektronicznej i papierowej; 
b) dokumentacja wytworzona w trakcie prowadzeniaaudytu będzie przekazywana przez 

Zleceniobiorcę w dwóch egzemplarzach, jeden dla Burmistrza Byczyny, drugi dla 
kierownika komórki/jednostki audytowanej, poza dokumentami, które stanowią akta stałe 
audytu wewnętrznego (dokumenty w zakresie identyfikacji i analizy obszarów ryzyka oraz 
planu i sprawozdania z planu audytu wewnętrznego); 

c) dokumenty wytworzone przez Zleceniobiorcę stanowią własność Zleceniodawcy i są 
przechowywane w jego siedzibie w sposób zapewniający ich ochronę przed 
nieupoważnionym rozpowszechnieniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem; 

d) zgodnie z regulacjami wewnętrznymi Urzędu Miejskiego w Byczynie akta 
przeprowadzanych kontroli należy przekazywać na stanowiskoSpecjalisty ds. kontroli; 

e) do postępowania z dokumentacją wytworzoną w ramach audytu zastosowanie ma również 
zarządzenie Burmistrza Byczyny w sprawie wprowadzenia: „Polityki bezpieczeństwa 
przetwarzania danych osobowych” oraz „Instrukcja zarządzania systemem informatycznym 
służącym do przetwarzania danych osobowych”. 

                                                 
1
 Dotyczy umowy z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej 



 
§ 5 

1. Zamawiający zastrzega sobie, by umowa świadczona była przez osobę/y wskazane  
w załączniku nr 3 do ofert – Wykaz osób. 

2. W przypadku zmiany osoby/osób wymienionych w załączniku nr  3 – Wykaz osób, osoba 
wskazana przez Wykonawcę musi spełniać warunki określone w Zapytaniu ofertowym  
i wraz z wnioskiem o zmianę osoby, która będzie brała udział w wykonaniu zamówienia, 
Wykonawca składa dokumenty wymienione w punkcie III.2 zapytania ofertowego. 

 
§ 6 

1. Zleceniobiorca wykonuje zadania z należytą starannością bez bezpośredniego nadzoru  
i kierownictwa ze strony Zleceniodawcy przy udziale pracownika urzędu – asystenta d/s audytu w 
wymiarze ½ etatu. 

2. Zleceniobiorcy zapewnia się stanowisko pracy z dostępem do Internetu oraz urządzeń technicznych  
(drukarka, kserokopiarka, nośnik danych), materiałów biurowych (segregatory, papier 
kserograficzny, skoroszyty), pozostałe koszty związane z wykonaniem umowy, 
Zleceniobiorca/Wykonawca ponosi we własnym zakresie (w tym komputer przenośny, koszty 
dojazdu, itp.) 

 
§ 7 

1. W razie niewykonania przedmiotu umowy lub jakiejkolwiek jego części określonej w § 1 
Zleceniobiorca/Wykonawca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 10% łącznego 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3. 

2. Zleceniodawca może potrącić karę umowną z wynagrodzenia Zleceniobiorcy/ Wykonawcy. 
 

§ 8 
Zleceniobiorca po zakończeniu audytu przekaże wszelkie udostępnione i wytworzone w trakcie 
realizacji umowy dokumenty w wersji papierowej i elektronicznej na przekazanym nośniku danych. 
 

§ 9 
Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem miesięcznego terminu 
wypowiedzenia. 

§ 10 
Niniejsza umowa nie rodzi żadnych skutków w zakresie uprawnień pracowniczych wynikających ze 
stosunku pracy. 

§ 11 
W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 12 
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

 
§ 13 

Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 

Zleceniodawca         Zleceniobiorca 


