
 
 
Załącznik nr 3 

 

Istotne postanowienia umowy 

 

§ 1. 

Przedmiot Umowy 

1. Świadczący Usługę zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Muzeum usług polegających na 

prowadzeniu animacji dziecięcej dla Miejsca Edukacji Rodzinnej „U króla Maciusia” w Muzeum 

Historii Żydów Polskich POLIN oraz prowadzenie animacji dziecięcej urodzin dla Miejsca Edukacji 

Rodzinnej „U króla Maciusia” w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, zaś Muzeum 

zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Świadczącego Usługę wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 

11.  

2. Miejscem realizacji Umowy jest Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz miejsce wskazane 

przez Muzeum poza siedzibą Muzeum.  

3. W przypadku, gdy miejsce realizacji umowy wskazane przez Muzeum znajduje się poza Warszawą, 

Muzeum zobowiązuje się zapewnić dojazd oraz nocleg do wskazanego miejsca realizacji umowy 

oraz pokryć koszty diety zgodnie z obowiązującymi przepisami.* 

*dotyczy jedynie osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej 

4. Świadczący Usługę będzie prowadził animacje, o których mowa powyżej na podstawie scenariuszy 

oraz z użyciem materiałów i pomocy dydaktycznych dostarczonych przez Muzeum. 

5. Świadczący Usługę oświadcza że zna wyżej wymienioną ofertę edukacyjną Muzeum oraz 

zobowiązuje się do prowadzenia zajęć zgodnie z jej warunkami. 

6. Świadczący Usługę będzie realizował umowę w formie zleceń na przeprowadzenie Usług przy czym 

Muzeum będzie zlecać świadczenia tych usług w trybie roboczym. Każdorazowo Usługi będą 

ustalane z wyprzedzeniem nie krótszym niż 24 godziny przed planowanymi zajęciami. 

 

Termin realizacji Umowy 

7. Świadczący Usługę zobowiązuje się świadczyć usługi w okresie od dnia 1.01.2020 umowy do dnia 

31.12.2020. 

8. Strony ustalają, iż rozliczenie będzie następowało raz w miesiącu kalendarzowym. 

9. Świadczenie usług zostanie każdorazowo potwierdzone protokołem odbioru oraz zestawieniem 

godzin świadczenia usług w danym okresie rozliczeniowym sporządzonym przez Świadczącego 

Usługę i przedkładanymi razem z rachunkiem. 

10. Strony oświadczają, iż wynagrodzenie Świadczącego Usługę jest zgodne z dyspozycją art. 8a ust. 1 

ustawy z 10 października 2002 o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. 2017, poz. 847). 

 

Wynagrodzenie 

11. Z tytułu należytego wykonywania Umowy Muzeum zapłaci Świadczącemu Usługę wynagrodzenie 

w wysokości: 

a)  ____,____ PLN (______________________________ złotych) brutto za jedną godzinę 

zegarową prowadzenia animacji dziecięcej*,  

(* zgodnie ze złożoną ofertą) przy czym wynagrodzenie przysługuje jedynie za rzeczywiście 

świadczone usługi. 

b) ____,____ PLN (______________________________ złotych) brutto za jedną godzinę 

zegarową prowadzenia animacji dziecięcej urodzin*,  



 
 

(* zgodnie ze złożoną ofertą) przy czym wynagrodzenie przysługuje jedynie za rzeczywiście 

świadczone usługi. 

12. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 1 będzie dwukrotnie wyższe  

w przypadku konieczności prowadzenia zajęć w języku obcym.  

13. Wynagrodzenie za dany miesiąc będzie obliczone zgodnie z następującym algorytmem: iloczyn 

liczby godzin zegarowych usług zrealizowanych w danym miesiącu oraz ceny jednostkowej za 

godzinę usług, wskazanej w ust. 1 powyżej. 

14. Wynagrodzenie zostanie każdorazowo pomniejszone o należne zaliczki na podatek dochodowy  

i składki na ubezpieczenie społeczne, o ile taki obowiązek wystąpi zgodnie z przepisami prawa.* 

*dotyczy jedynie osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej 

15. Wynagrodzenie będzie każdorazowo wypłacane za każdy miesiąc świadczenia usług, w terminie do 

31 dni od dnia doręczenia Muzeum prawidłowo wystawionego rachunku / faktury wraz z 

zestawieniem godzin świadczenia usługi w miesiącu, którego rachunek / faktura dotyczy.  

16. Wynagrodzenie określone w Umowie wyczerpuje wszelkie roszczenia Świadczącego Usługę z 

tytułu Umowy, w tym pokrywa poniesione przez Świadczącego Usługę wydatki. Każdorazowo datą 

zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Muzeum kwotą należnego Świadczącemu 

Usługę wynagrodzenia. 

 

Oświadczenia Świadczącego Usługi 

17. Świadczący Usługę zobowiązuje się świadczyć Usługi z należytą starannością, w sposób 

uwzględniający wymagania Muzeum oraz przepisy wewnętrzne obowiązujące w Muzeum.  

18. Świadczący Usługę zobowiązuje się świadczyć Usługi osobiście. 

19. Świadczący Usługę zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Muzeum o zmianie swoich 

danych, w tym rozpoczęciu, zawieszeniu lub zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej.  

20. Świadczący Usługę zobowiązuje się do poinformowania o niemożności świadczenia usługi  

w wyznaczonym terminie najpóźniej na 24 godziny przed planowanym świadczeniem usługi.  

W przypadku braku poinformowania zastosowanie ma postanowienie pkt. 24. 

21. Świadczący Usługi zobowiązuje się do wzięcia udziału w przynajmniej dwóch szkoleniach 

organizowanych przez Muzeum w okresie od zawarcia umowy do dnia 12 listopada 2020 roku. 

Świadczący Usługę przedstawi certyfikaty poświadczające jego uczestnictwo w szkoleniach. W 

przypadku jeżeli Świadczący Usługę nie weźmie udziału w dwóch szkoleniach zgodnie z treścią 

zdania poprzedzającego, Muzeum przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 3 dni 

od dnia powzięcia informacji o zaistnieniu podstawy do odstąpienia.    

22. Świadczący Usługę będzie świadczył usługę każdorazowo na podstawie wyraźnego zlecenia 

Muzeum.  

23. Świadczący Usługi oświadcza, że wyraża zgodę na utrwalanie jego wizerunku podczas 

prowadzonych warsztatów w postaci fotograficznej lub audiowizualnej oraz na wykorzystanie 

powstałego materiału wraz z zarejestrowanym wizerunkiem Świadczącego Usługi przez czas 

nieoznaczony zgodnie z działalnością statutową Muzeum oraz w celu promowania tej działalności, 

w tym do umieszczenia nagrania na stronie internetowej Muzeum. 

 

 

 

 

 



 
 
Nienależyte wykonanie Umowy 

24. W przypadku, gdy Świadczący Usługę wykonuje lub wykonał zlecone mu czynności niezgodnie  

z Umową lub w sposób nienależyty, bądź wykonał tylko część zleconych mu czynności, Muzeum 

może - według swego wyboru - żądać zmiany sposobu świadczenia usług oraz dokonać 

odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia Świadczącego Usługę lub odstąpić od Umowy ze 

skutkiem na przyszłość, w terminie 7 dni od powzięcia przez Muzeum informacji o zaistnieniu 

przyczyny umożliwiającej realizację prawa odstąpienia. O obniżeniu wynagrodzenia Muzeum 

poinformuje Świadczącego Usługę.   

25. W przypadku odstąpienia od Umowy, o którym mowa w pkt. 24 powyżej, Muzeum może żądać od 

Świadczącego Usługę kary umownej w wysokości 500,00 PLN (pięćset złotych). 

26. Muzeum przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wartość 

zastrzeżonych kar umownych. 

27. Muzeum ma prawo do potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia przysługującego 

Świadczącemu Usługę, na co Świadczący Usługę wyraża bezwarunkową i nieodwoływalną zgodę. 

 

Odpowiedzialność 

28. Świadczący Usługę ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku  

z realizacją Umowy a wyrządzone przez Świadczącego Usługę, przy czym dotyczy to zarówno szkód 

wyrządzonych Muzeum, jak i osobom trzecim.   

 

Cesja 

29. Świadczącemu Usługę nie przysługuje prawo do przeniesienia praw i obowiązków wynikających  

z niniejszej umowy na podmioty trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Muzeum. 

 

 


