
Załącznik Nr 1 

do Zasad zawierania umów cywilnoprawnych  
związanych z działalnością statutową Uniwersytetu 

wprowadzonych zarządzeniem Nr 123/16 (z późn. zm.) 

 
UMOWA ZLECENIA  

 
zawarta w dniu ………………. roku w Katowicach z uwzględnieniem art. 4 pkt 8) ustawy 
Prawo zamówień publicznych ( lub na podstawie art……ustawy Prawo zamówień 
publicznych) pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach, ul. 1 Maja 50, 
reprezentowanym przez: 
 
………………….. – Rektora/Prorektora ds. ………………………. 
przy kontrasygnacie……………….. – Kwestora  
zwanym  dalej „Zleceniodawcą”,  

a Panią/em: …………………………… 

zamieszkałą/ym: ………………………  

Nr PESEL: ………………………… 

Nr dowodu osobistego: …………………………. 

zwanym dalej „Zleceniobiorcą”. 

§ 1  
1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania: 

- zajęć dydaktycznych w formie…………..  /do wyboru: ćwiczeń, konwersatoriów, 
seminariów, lektoratów językowych, wykładów, warsztatów/, z przedmiotu/na temat*: 
……… w liczbie godzin ………. w terminie od………do………., w łącznym wymiarze …… 
godzin, zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy. 

2. Zleceniobiorca oświadcza, że przedmiot umowy nie wchodzi w zakres jego obowiązków 
pracowniczych i będzie wykonywany poza godzinami pracy (zapis dotyczy pracowników 
UE). 
 

§ 2  
1. Z tytułu niniejszej umowy Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie łączne  

w wysokości  ………. zł (słownie: ……………….. zł ) brutto, w tym za godzinę 
prowadzenia ćwiczeń, konwersatoriów, seminariów, lektoratów językowych, wykładów, 
warsztatów, w wysokości ………………zł brutto. 

2. Wynagrodzenie określone w ust.1 podlega (nie podlega)* ubezpieczeniu społecznemu. 
3. W przypadku osób nie będących pracownikami Zleceniodawcy, osoby  

te są zobowiązane do złożenia oświadczenia o statusie ubezpieczonego zgodnie  
z wzorem obowiązującym u Zleceniodawcy. W przypadku zmian danych objętych 
oświadczeniem zobowiązane są do ich aktualizacji najpóźniej w terminie  
3 dni roboczych od zaistnienia tych zmian. 

4. Wynagrodzenie płatne będzie miesięcznie za godziny wykonane w danym miesiącu 
(miesiącu poprzedzającym wypłatę wynagrodzenia) w wysokości równowartości iloczynu 
ilości wykonanych godzin i stawki za godzinę określonej w ust. 1. 

5. Zleceniobiorca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji wykonywanych godzin 
(zwana dalej „ewidencją”) i złożenia wraz z rachunkiem do 5 dnia kolejnego miesiąca  
do zaakceptowania przez przedstawiciela Zleceniodawcy. 

                                                 
* niepotrzebne skreślić 



§ 3  
1. Podstawą wypłaty wynagrodzenia będzie rachunek wraz z ewidencją przedstawiany  

co miesiąc Zleceniodawcy przez Zleceniobiorcę. 
2. Rachunek każdorazowo musi  zawierać podpisane przez …………………….. 

(imięi nazwisko przedstawiciela UE/funkcja) potwierdzenie wykonania w danym miesiącu 
obowiązków  określonych w § 1. 

3. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek Zleceniobiorcy lub w formie 
gotówkowej w kasie Zleceniodawcy w ciągu 21 dni od daty dostarczenia rachunku  
do siedziby Zleceniodawcy. 
 

§ 4  
1. Bez pisemnej zgody Zleceniodawcy, Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania 

zadań będących przedmiotem zlecenia innej osobie. 
2. Zleceniodawca zobowiązuje Zleceniobiorcę do zaliczenia przeprowadzonych zajęć 

dydaktycznych zgodnie z kartą opisu przedmiotu oraz z harmonogramem roku 
akademickiego.  
 

§ 5  
1. W razie niewykonania zlecenia w terminach  określonych  w umowie Zleceniobiorca 

zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia za każdy dzień 
zwłoki. Łączna wysokość kary nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia określonego  
w § 2 ust. 1 umowy. 

2. W razie naruszenia warunków umowy Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do jej 
rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym. 

3. W przypadku, gdy Zleceniodawca poniesie szkodę na skutek niewykonania  
w sposób należyty zlecenia bądź opóźnienia w jego wykonaniu, Zleceniobiorca 
zobowiązany jest do zapłacenia Zleceniodawcy odszkodowania pokrywającego szkodę  
w pełnej wysokości.  

4. Zleceniobiorca jest zobowiązany do przestrzegania bezpiecznych i higienicznych  
warunków pracy. 

5. Zleceniodawca może potrącić kwotę kary umownej i kwoty, o których mowa  
w ust. 6 z dowolnej należności Zleceniobiorcy. 

6. W przypadku: 
a) niepoinformowania Zleceniodawcy o zmianach dotyczących statusu ubezpieczonego 

w terminie określonym w § 2 ust. 3 umowy, 
b)  niedostarczenia w terminach umownych rachunku wraz z ewidencją. 
Zleceniobiorca zostanie obciążony kosztami, w tym karami i odsetkami, jakie 
Zleceniodawca poniesie na skutek uchybień określonych pod. lit. a) lub b). 
 

§ 6  
1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Uniwersytet Ekonomiczny  

w Katowicach, z siedzibą przy ul. 1 Maja 50, 40 – 287 w Katowicach,  
zwany dalej: „administratorem”. 

2. Z odpowiednią klauzulą informacyjną administratora można się zapoznać 
u administratora, na stronie internetowej administratora oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej administratora. 

3. Zgodność przetwarzania danych osobowych z prawem w zakresie wykonywania 
przedmiotowej umowy wypełnia przesłanki określone w art. 6 ust. 1 lit. b) RODO1 
(niezbędność do wykonania umowy), w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek prawny 
ciążący na administratorze) czy w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadnione interesy 
realizowane przez administratora).  

4. Zleceniobiorca jest upoważniony:  

                                                 
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, poz. 1, z późn. sprost.). 



1)  do przetwarzania danych osobowych, w celach związanych 
z wykonywaniem obowiązków wynikających z umowy zlecenia lub innych 
poleceń Zleceniodawcy należących do przedmiotowego zakresu; 

2)  niniejsze upoważnienie obejmuje przetwarzanie danych osobowych  
w ramach zbiorów papierowych (np. kartoteki, ewidencje, rejestry, spisy, itp.), 
systemów informatycznych (elektronicznie) oraz ustnie; 

3)  niniejsze upoważnienie jest tożsame – czasowo i merytorycznie –  
z wykonywaniem konkretnych obowiązków wynikających z umowy zlecenia  
oraz z obowiązkami zleconymi należącymi do przedmiotowego zakresu; 

4)  niniejsze upoważnienie może mieć formę poleceń Zleceniodawcy  
do wykonania konkretnych czynności należących do przedmiotowego zakresu 
(np. upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, audytów, udokumentowanego 
polecenia Administratora w postaci umowy powierzenia przetwarzania danych 
osobowych, wykonywania prac w komisjach, projektach, pełnienia określonych 
funkcji, np. jako rzecznik dyscyplinarny czy kierownik określonych studiów), 
przez właściwe uprawnione osoby, np. Administratora, organ kolegialny  
czy bezpośredniego przełożonego, z zachowaniem formy pisemnej  
w odpowiednim trybie (np. decyzja, wniosek, zarządzenie, uchwała  
czy pismo okólne). 

5. Zleceniobiorca jest zobowiązany do: 

1) przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie i w celu przewidzianym  

w umowie zlecenia lub powierzonych przez Zleceniodawcę poleceń należących 

do przedmiotowego zakresu; 

2) niewykorzystywania danych osobowych w celach niezgodnych z zakresem  

i z celem powierzonych zadań; 

3) zachowania w tajemnicy danych osobowych, z którymi zetknął  

się w trakcie wykonywania swoich obowiązków wynikających z umowy zlecenia, 

pełnionych funkcji oraz innych poleceń Zleceniodawcy należących  

do przedmiotowego zakresu, zarówno w czasie trwania umowy zlecenia,  

jak i po jej ustaniu; 

4) ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym  

z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem, 

dostępem do danych osobowych oraz ich przetwarzaniem przez osoby 

nieupoważnione, ujawnieniem sposobów zabezpieczenia danych osobowych, 

ochroną przed zniszczeniem i nielegalnym ujawnieniem danych osobowych. 

 
§ 7  

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 8  
W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 
 

§ 9  
Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez sąd właściwy  
dla Zleceniodawcy. 
 

§ 10  
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz  
dla Zleceniobiorcy, a 2 dla Zleceniodawcy. 

 
 ZLECENIODAWCA  ZLECENIOBIORCA 

 ……………………………… ……………………………… 

 ……………………………… 



 


