
Załącznik Nr 3 
do Zarządzenia Nr 39/D/XI/2021  

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach 

z dnia 10.11. 2021 r. 

 

 

 

Umowa na świadczenie usług na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej                                     

i Mieszkaniowej w Policach 

 

zawarta w dniu …………………………….. r. pomiędzy: 

 

Gminą Police- Zakładem Gospodarki Komunalnej  Mieszkaniowej w Policach ul. Bankowa 

18, 72-010 Police, NIP: 851-10-00-695 

 reprezentowany przez: 

…………………………… - .………………………………………... 

 

…………………………… - .………………………………………... 

 

zwany w dalszej części umowy Wierzycielem /Zleceniodawca/ 

 

a 

 

Panem/Panią ……………………………………………………………………………………. 

zwanym/ą w dalszej części umowy Dłużnikiem/Zleceniobiorca/ 

 

 

§ 1. 

 

Wierzyciel zobowiązuje się, iż w ramach Programu „Praca za dług” w celu spłacenia lub 

zmniejszenia długu powstałego w związku z korzystaniem z lokalu stanowiącego własność 

Gminy Police położonego w Policach przy ul …………………………………… i stosownie 

do posiadanego przez Wierzyciela zapotrzebowania jak i kwalifikacji Dłużnika, kierować 

Dłużnika lub osobę przez niego wskazaną do wykonywania określonych umową prac na czas 

określony, jednakże nie dłużej niż do całkowitej spłaty zadłużenia. 

 

 

§ 2 

 

1. Dłużnik zobowiązuje się do wykonywania niżej wymienionych prac: 

1) prace porządkowe: sprzątanie terenów zielonych, sprzątanie ciągów komunikacyjnych 

oraz ich odśnieżanie i usuwanie lodu w okresie zimowym; 



2) inne drobne prace eksploatacyjno – remontowe. 

2. Szczegółowy rodzaj, miejsce i czas pracy ustalają pracownicy Wierzyciela. 

3. Dłużnik oświadcza, że prace określone umową wykona osobiście/wskazana przez niego 

osoba ………………………………………………………………………………. 

     (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, tel. ……………..…. osoby trzeciej)  

 

§ 3. 

1. Za wykonanie bez zastrzeżeń prac, o których mowa w § 2 umowy ustala się 

wynagrodzenie w kwocie …….. zł brutto za godzinę (słownie : ………………………….). 

2. Wynagrodzenie będzie stanowiło iloczyn podanej w ust. 1 stawki jednostkowej oraz liczby 

godzin świadczenia prac na rzecz Wierzyciela. Minimalna wysokość wynagrodzenia za 

każdą godzinę wykonywania zlecenia przysługująca Wierzycielowi nie może być niższa 

niż minimalna stawka godzinowa ustalona zgodnie z ustawą z dnia 10 października 

2002r.o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

3. Należne wynagrodzenie Zleceniobiorcy będzie ustalone na podstawie pisemnego 

potwierdzenia wykonania prac bez zastrzeżeń, podpisanego przez upoważnionego 

pracownika Wierzyciela stanowiącego załącznik do niniejszej umowy. 

4. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy lub jeżeli umowę zawarto na krótszy 

okres, ten okres. 

5. Zapłata wynagrodzenia zostanie dokonana w terminie …….. dni od dokonania pisemnego 

potwierdzenia wykonania prac bez zastrzeżeń. 

6. Zapłata wynagrodzenia nastąpi poprzez dokonanie kompensaty wzajemnych 

wierzytelności, Dłużnika z tytuły należnego wynagrodzenia i Wierzyciela z tytułu 

zadłużenia w związku z korzystaniem z lokalu stanowiącego własność Gminy Police. 

7. Wierzyciel i Dłużnik oświadczają, iż wyrażają zgodę na dokonanie kompensaty 

wzajemnych wierzytelności. 

8. W związku z dokonaną kompensatą wzajemne wierzytelności umarzają się do wysokości 

wierzytelności mniejszej. 

§ 4. 

1. Dłużnik zobowiązuje się do należytego wykonywania prac opisanych w § 2 umowy. 

2. Na czas realizacji umowy Wierzyciel  wstrzymuje działania windykacyjne w stosunku do 

Dłużnika . 

3. W przypadku stanu zdrowia Dłużnika uniemożliwiającego mu realizację umowy przez 

okres dłuższy niż 30 dni, Wierzyciel może umowę rozwiązać w trybie natychmiastowym  z 

możliwością jej ponownego zawarcia na wniosek Dłużnika po ustaniu przeszkody.  

4. W przypadku stanu zdrowia uniemożliwiającego Dłużnikowi realizację świadczenia 

rzeczowego jest on zobowiązany poinformować o tym fakcie Wierzyciela w terminie 3 dni 

roboczych od zaistnienia tej okoliczności poprzez przedstawienie stosownego 

zaświadczenia lekarskiego. 

 

 

 



 

§ 5. 

1. Dłużnik zobowiązuje się do : 

1) należytego i terminowego wykonywania czynności objętych zakresem umowy, 

2) ścisłego przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.  

2. Dłużnik oświadcza, że: 

1) jego kwalifikacje oraz stan zdrowia umożliwiają mu wykonywanie prac określonych 

umową,  

2) poszczególne prace wykonuje na własną  odpowiedzialność i ryzyko oraz nie będzie 

dochodzić od Wierzyciela  jakichkolwiek roszczeń z tytułu mogących zaistnieć 

szkód, wypadków czy innych zdarzeń losowych. 

3. Wierzyciel zobowiązuje się do zapewnienia narzędzi i urządzeń niezbędnych przy 

wykonywaniu przez Dłużnika zleconych mu prac wskazanych w § 2  umowy. Wierzyciel 

nie jest zobowiązany do zaopatrzenia Dłużnika w obuwie i odzież ochronną ani do 

dostarczania napojów i posiłków regeneracyjnych. 

4. Dłużnik ponosi odpowiedzialność materialną z tytułu przekazanych mu narzędzi i 

urządzeń oraz zobowiązuje się do ich zwrotu w stanie niepogorszonym po ich użyciu. 

 

§ 6. 

1. W przypadku nieusprawiedliwionego niewykonywania lub nienależytego wykonywania 

umowy przez Dłużnika lub osobę przez niego wskazaną, Wierzyciel zachowuje prawo do 

rozwiązania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym.  

2. Umowa wygasa po upływie okresu, na jaki została zawarta, jednakże nie dłużej niż do 

odpracowaniu lub uregulowaniu zadłużenia przez Dłużnika. 

 

§ 7. 

Dłużnik oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszej Umowy, zrozumiał jej treść                   

i zobowiązuje się do jej przestrzegania w całym zakresie. 

 

§ 8. 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla Dłużnika i 

Wierzyciela. 

   

 

 

                Wierzyciel:                                                                       Dłużnik: 

 

 


