UMOWA ZLECENIA
W dniu [◆], w [◆] pomiędzy:
[◆] w [◆], reprezentowaną przez [◆], zwaną dalej „Zleceniodawcą”,
a
[◆], zamieszkałym [◆], PESEL [◆], zwanym dalej „Zleceniobiorcą”,
zwane dalej łącznie „Stronami” lub każda samodzielnie „Stroną”
została zawarta umowa zlecenia, zwana dalej „Umową”, następującej treści:
§1
1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zleceniodawcy czynności polegających na przygotowaniu
oprawy muzycznej, przede wszystkim poprzez grę na organach kościelnych podczas Mszy Świętych, nabożeństw liturgicznych, innych czynności
duszpasterskich oraz wydarzeń mających miejsce na terenie parafii oraz w bezpośrednim jej otoczeniu, w czasie których muzyka i śpiew są
na podstawie przepisów liturgicznych obowiązujące lub zwyczajowo przyjęte, z uwzględnieniem bieżących potrzeb i wskazówek Zleceniodawcy.
2. Szczegółowy zakres obowiązków Zleceniobiorcy określa „Zakres obowiązków Zleceniobiorcy” stanowiący załącznik do Umowy.
§2
1. Zleceniobiorca ustala sposób wykonania Umowy w sposób zapewniający prawidłowe jej wykonanie i zgodnie ze wskazówkami
Zleceniodawcy.
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonywać swoje obowiązki przy zachowaniu należytej staranności.
3. Zleceniobiorca zobowiązany jest do osobistego wykonywania niniejszej Umowy. Wyjątkowo, gdy nie może świadczyć umówionych usług,
może go zastąpić wskazana przez niego osoba pod warunkiem akceptacji Zleceniodawcy. W każdym przypadku o niemożności realizacji Umowy
Zleceniobiorca obowiązany jest o tym niezwłocznie poinformować Zleceniodawcę.
4. Dzienny bądź tygodniowy rozkład czasu realizacji Umowy w ramach danego miesiąca ustala Zleceniobiorca w sposób zapewniający
prawidłowe wykonanie Umowy.
§3
1. Za właściwe wykonanie Umowy Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy kwotę w wysokości [◆] brutto miesięcznie (słownie).
2. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, wynagrodzenie będzie płacone z dołu, za poprzedni miesiąc obowiązywania Umowy do rąk Zleceniobiorcy
za pokwitowaniem.
3. Zleceniobiorca zobowiązuje się doręczyć rachunek za zlecenie Zleceniodawcy w ciągu 3 dni od zakończenia danego miesiąca i niezwłocznie
doręczyć Zleceniodawcy.
4. Wynagrodzenie przysługujące Zleceniobiorcy jest płatne w terminie 7 dni od doręczenia Zleceniodawcy rachunku.
5. Z określonego w pkt 1 wynagrodzenia Zleceniodawca będzie potrącał, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i na podstawie danych
zawartych w oświadczeniu Zleceniobiorcy stanowiącym integralną część Umowy, zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, składkę
na powszechne ubezpieczenie zdrowotne.
6. W razie nienależytego wykonania Umowy Zleceniodawca ma prawo do odmowy wypłaty całości lub części umówionego wynagrodzenia.
§4
1. Umowa została zawarta do dnia [◆].
2. Każda ze Stron może rozwiązać na piśmie Umowę za miesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego
pod rygorem nieważności.
3. Każdej ze Stron przysługuje prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w wypadku niewykonywania lub
nienależytego wykonywania niniejszej mowy przez drugą Stronę.
4. Umowa wygasa w razie:
a. śmierci Zleceniobiorcy,
b. utraty przez Zleceniobiorcę zdolności/umiejętności niezbędnych do wykonania Umowy.
§5
1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i są skuteczne po podpisaniu przez obie Strony.
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć między stronami w związku z niniejszą Umową będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby
Zleceniodawcy.
3. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.
4. Integralną część umowy stanowi załącznik z oświadczeniem Zleceniobiorcy.
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