
Umowy o dzieło/zlecenie

LP numer umowy wykonawca/zleceniobiorca przedmiot umowy data podpisania czas obowiązywania kwota

1 UZ 3/2014 Krzysztof Łoś konsultacje trenerskie do kursu Na Straży 2014-02-03 3-28.02.2014 1 200 zł

2

UD 10a/2014 Klaudia Lemieszek przygotowanie rekomendacji dotyczących 

wydatkowania funduszu korkowego na podstawie 

zebranych danych w drodze wywiadów, ankiet i 

rozmów w celu opublikowania ich na stronie SOWP
2014-03-03 3.03-30.06.2014 800 zł

3

UD 12/2014 Katarzyna Tadeusiak-Jeznach przygotowanie i wygłoszenie wykładu na temat Jak 

przekonać środowiska sportowe do współpracy przy 

działaniach na rzecz zmiany podczas szkolenia z 

Obywatelskiego Monitoringu Sportu w Warszawie w 

dniu 8.03.2014 r. 2014-03-08 8.03.2014 300 zł

4

UD 13/2014 Maciej Puławski przygotowanie i wygłoszenie wykładu na temat Jakie 

działania na rzecz zmiany zakończyły się sukcesem w 

Tłuszczu podczas szkolenia z Obywatelskiego 

Monitoringu Sportu w Warszawie w dniu 8.03.2014 r.
2014-03-08 8.03.2014 300 zł

5

UD 14/2014 Adam Tyll Zbudowanie mechanizmu do tworzenia podsumowań 

oraz wprowadzenie poprawek do narzędzia 

internetowego do zbierania i analizowania danych w 

monitoringu funduszu korkowego
2014-03-10 10-31.03.2014 750 zł

6 UZ 5/2014 Krzysztof Łoś opieka i moderacja kursu Na Straży 2014-03-18 18.03-30.07.2014 1800 zł/miesiąc

7

UD 20/2014 Grażyna Rojek Konsultacje eksperckie w trakcie spotkania z osobami 

prowadzącymi monitoring. Sporządzenie notatki ze 

spotkania 2014-03-20 22-26.03.2014 800 zł

8
UD 19/2014 Grażyna Rojek Napisanie artykułu na portal 

korkowe.siecobywatelska.pl 2014-03-13 13-31.03.2014 400 zł

9
UD 26a/2014 Agnieszka Czerkawska Opracowanie odpowiedzi na pytania na temat 

monitoringu funduszu korkowego 2014-06-06 6.06.2014 350 zł

10

UD 28/2014 Grażyna Rojek Opracowanie uwag do przeczytanych podsumowań z 

lokalnych monitoringów funduszu korkowego
2014-06-09 9-30.06.2014 1 200,00 zł

11
UZ 18/2014 Adam Tyll Opieka nad narzędziem oraz stroną 

siecobywatelska.pl 2014-06-24 24.06-30.09.2014 1 500,00 zł

12
UD 26a/2014 Agnieszka Czerkawska Opracowanie odpowiedzi na pytania na temat 

monitoringu funduszu korkowego 2014-06-06 6.06.2014 350,00 zł

13

UZ 19/2014 Agnieszka Czerkawska Wykład na spotkaniu trzeźwościowym w Otwocku na 

temat wyników monitoringu funduszu korkowego w 

Otwocku 2014-06-27 28.06.2014 550,00 zł

14
UZ 20/2014 Katarzyna Batko-Tołuć przeprowadzenie szkolenia w ramach kursu „Na 

Straży” (16 godzin) 2014-06-26 27-29.06.2014 1 920,00 zł

15
UZ 21/2014 Krzysztof Łoś przeprowadzenie szkolenia w ramach kursu „Na 

Straży” (16 godzin) 2014-06-26 27-29.06.2014 1 920,00 zł

16

UD 108d/2013 Marzena Wilk przygotowanie rekomendacji dotyczących 

wydatkowania funduszu korkowego na podstawie 

zebranych danych w drodze wywiadów, ankiet i 

rozmów w celu opublikowania ich na stronie SOWP
2014-12-11 11.12.2013-30.06.2014 800,00 zł

17

UD 37/2014 Agnieszka Czerkawska Sporządzenie uwag do raportu z monitoringu 

funduszu korkowego w Lubochni po wcześniejszej 

konsultacji 2014-08-12 18.08.2014 350,00 zł
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