UMOWA ZLECENIA
zawarta w dniu ................................2018 r., w Katowicach,
pomiędzy:
Wyższą Szkołą Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach,
ul. Bankowa 8, 40-007 Katowice
reprezentowaną przez:
Małgorzatę Sikorską - Kanclerza
zwanym w treści umowy „Zleceniodawcą”,
a
Panią/Panem
zamieszkałą/zamieszkałym:
Nr PESEL:
Nr dowodu osobistego:
zwaną/zwanym dalej „Zleceniobiorcą”.
§1
Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania z należytą
starannością, w ramach projektu Zintegrowany program rozwoju WSZOP, zajęć
dydaktycznych przygotowujących do prowadzenia dydaktyki w języku obcym (moduł
1, 2 lub 3 …) w łącznym wymiarze godzin, ………. w terminie od………do………..
1.

2.
3.

4.

5.

§2
Z tytułu niniejszej umowy Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie łączne
w wysokości ….. zł (słownie: …………. zł) brutto, w tym za godzinę prowadzenia kursu,
w wysokości ………………zł brutto. Wynagrodzenie zawiera wszelkie obciążenia
publiczno-prawne.
Wynagrodzenie określone w ust.1 podlega/nie podlega* ubezpieczeniu społecznemu.
Zleceniobiorca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o statusie ubezpieczonego.
W przypadku zmian danych objętych oświadczeniem Zleceniobiorca zobowiązany jest do
ich aktualizacji najpóźniej w terminie 3 dni kalendarzowych od zaistnienia tych zmian.
Wynagrodzenie płatne będzie za godziny wykonane w ustalonym okresie prowadzenia
zajęć w wysokości równowartości iloczynu ilości wykonanych godzin i stawki za godzinę
określonej w ust. 1.
Wynagrodzenie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

§3
1. Podstawą wypłaty wynagrodzenia będzie rachunek przedstawiony Zleceniodawcy przez
Zleceniobiorcę oraz protokół wykonania umowy zlecenia, zatwierdzone przez
dr inż. Danutę Zwolińską - koordynatorkę projektu.
2. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek Zleceniobiorcy w ciągu 21 dni od
daty dostarczenia rachunku do siedziby Zleceniodawcy.
§4
Bez pisemnej zgody Zleceniodawcy, Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania zadań
będących przedmiotem zlecenia innej osobie.
§5
1. Zleceniobiorca zobowiązany jest:
a. najpóźniej w dniu podpisania umowy złożyć oświadczenie o zatrudnieniu
w instytucji uczestniczącej w realizacji PO WER oraz zatrudnieniu lub
wykonywaniu umów cywilnoprawnych;

b. do 3 dni od zakończenia wykonywania umowy przedłożyć Zleceniodawcy protokół
wykonania umowy zlecenia.
2. W przypadku zmian danych objętych oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1a
Zleceniobiorca zobowiązany jest do ich aktualizacji najpóźniej w terminie 3 dni roboczych
od zaistnienia tych zmian.
3. Jeżeli na skutek złożenia nieprawdziwych oświadczeń i protokołu, o których mowa
w ust. 1 i 2, wynagrodzenie Zleceniobiorcy zostanie w całości lub części uznane przez
instytucje uprawnione do kontroli ich wydatkowania za koszt niekwalifikowalny,
Zleceniobiorca zobowiązany jest do zwrotu Zleceniodawcy niekwalifikowalnego kosztu
wynagrodzenia wraz z odsetkami naliczonymi jak dla zaległości podatkowej, w terminie
14 dni od wystawienia pisemnego wezwania przez Zleceniodawcę.
1.

2.
3.
4.

5.
6.

§6
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. Kara umowna płatna jest w terminie 10 dni od wystawienia
wezwania przez Zleceniodawcę.
Zleceniodawca może potrącić kwotę kary umownej z dowolnej należności Zleceniobiorcy.
W razie naruszenia warunków umowy przez Zleceniobiorcę Zleceniodawca zastrzega
sobie prawo do jej rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym.
W przypadku, gdy Zleceniodawca poniesie szkodę na skutek niewykonania w sposób
należyty zlecenia bądź opóźnienia w jego wykonaniu lub niewykonania zlecenia,
Zleceniobiorca zobowiązany jest do zapłacenia Zleceniodawcy odszkodowania
pokrywającego szkodę w pełnej wysokości.
Zleceniobiorca jest zobowiązany do przestrzegania bezpiecznych i higienicznych
warunków wykonywania obowiązków określonych w umowie.
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 protokołem, o którym
mowa w § 5 ust. 1b umowy.
Zleceniobiorca zostanie obciążony kosztami, w tym karami i odsetkami, jakie
Zleceniodawca poniesie na skutek uchybień określonych pod lit. a) lub b).

§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
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*niepotrzebne skreślić

