załącznik Nr 1 do Zasad i trybu zawierania oraz rozliczania umów zlecenia i umów o dzieło
w Uniwersytecie Szczecińskim

Źródło finansowania - kod

Kod pracy/Kod pracy badawczej w ewidencji US: …………

Umowa zlecenia Nr ……….
zawarta w Szczecinie w dniu ..................................... pomiędzy:
Uniwersytetem Szczecińskim z siedzibą w Szczecinie, Al. Papieża Jana Pawła II 22 a, 70 – 453 Szczecin
………………………………………………………………………………………………………………...………..
(nazwa jednostki organizacyjnej)

reprezentowanym przez:
1. ……………………………………………………………………………………………………………….……...,
2. ……………………………………………………………………………………………………………………….
przy kontrasygnacie Kwestora ……………………………..………………………………………………………….
zwanym dalej „Zleceniodawcą”,
a
…………………….....………………................................ zam. w ………………………………………………...
przy ul. …………………………………......................................, PESEL.................................................................
zwanym(ą) dalej „Zleceniobiorcą”
§1
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Zleceniobiorcę na rzecz Zleceniodawcy następujących
czynności:……………………………………………………….......................………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
2. Czynności, o których mowa w ust. 1, Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać z należytą starannością, w
okresie od dnia ………………… do dnia …………………… Zleceniobiorca oświadcza, że posiada
umiejętności i kwalifikacje niezbędne do wykonania zleconych czynności.
3. Inne ustalenia stron*:..……………………………………………………………………...............................
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
4. Czynności, o których mowa w ust. 1, wykonywane będą:
a) na terenie Zleceniodawcy*
b) poza terenem Zleceniodawcy*.
5. Zleceniodawca wskazuje ….............................................., jako osobę odpowiedzialną za prawidłową
realizację zobowiązań wynikających z treści umowy.
§2
Za wykonanie czynności określonych w § 1 umowy Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie
netto/brutto*:

a) wg stawki godzinowej wynoszącej …………….… zł (słownie: …..………………………………...
zł). Strony ustalają, że przedmiot umowy, o którym mowa w § 1, zrealizowany zostanie w całym
okresie obowiązywania umowy w maksymalnej liczbie …............ godzin, co skutkuje ustaleniem
maksymalnej wysokości wynagrodzenia w kwocie ….......................... zł (słownie:
………………………………................... zł).
b) wg ryczałtu w wysokości …………….… zł (słownie: …..…………………………….…..……... zł).
§3
1. Wypłata wynagrodzenia następowała będzie:
a) w ratach miesięcznych w wysokości odpowiadającej iloczynowi zaewidencjonowanych godzin i
wysokości stawki przyjętej przez Strony*,
b) jednorazowo po wykonaniu przedmiotu umowy (wyłącznie w przypadku umów zawieranych na
okres nieprzekraczający miesiąca)*.
2. Zleceniobiorca zobowiązany jest do rozliczenia przepracowanego czasu zgodnie ze wzorem stanowiącym
Załącznik nr 9 do Zasad i trybu zawierania oraz rozliczania umów zlecenia i umów o dzieło w
Uniwersytecie Szczecińskim (wzór dostępny pod adresem: http://www.dop.usz.edu.pl/wzory-umow).
3. Podstawę wypłaty wynagrodzenia/rat wynagrodzenia* stanowi rachunek wraz z zestawieniem, o którym
mowa w ust. 2. Wypłata wynagrodzenia możliwa jest po uprzednim zatwierdzeniu należytej i terminowej
realizacji umowy przez przedstawiciela Zleceniodawcy odpowiedzialnego za wykonanie umowy (jednostka
realizująca umowę).
4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 Zleceniobiorca zobowiązuje się dostarczyć do przedstawiciela
Zleceniodawcy w terminie 7 dni od dnia zakończenia realizacji umowy, a w przypadku umów trwających
dłużej niż 1 miesiąc w terminie do 7 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, za które należne
jest wynagrodzenie.
5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminach wynikających z harmonogramu wypłat obowiązującego w US.
Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
6. Wskazane wynagrodzenie
a) obejmuje*
b) nie obejmuje*
kwotę składki ZUS należną od Zleceniodawcy.
§4
1. Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonywania czynności, o których mowa w § 1 umowy, osobie
trzeciej.
2. W przypadku naruszenia postanowienia ust. 1 Zleceniodawca może rozwiązać umowę ze skutkiem
natychmiastowym – bez wypowiedzenia.
3. W przypadku nieprawidłowej realizacji umowy Zleceniodawca wzywa Zleceniobiorcę do jej prawidłowego

wykonywania, a po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu uprawniony jest do jej rozwiązania ze
skutkiem natychmiastowym – bez wypowiedzenia.
§5
1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd
właściwości miejscowej Zleceniodawcy.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywilny.
4. Umowa niniejsza została sporządzona w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach: 2 (dwa) dla
Zleceniodawcy oraz 1 (jeden) dla Zleceniobiorcy.

* niepotrzebne skreślić

Za Zleceniodawcę:

Zleceniobiorca:

………………..………………….

1. ………………………………….…………
(podpis osoby reprezentującej Uniwersytet Szczeciński/dysponenta środków)

2. ……………………………………………..
(podpis Kwestora)

Dokumenty załączane do umowy:
 Oświadczenie Zleceniobiorcy dla celów ustalenia obowiązku w zakresie ubezpieczenia społecznego i ubezpieczenia zdrowotnego
– zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do Zasad i trybu zawierania oraz rozliczania umów zlecenia i umów o dzieło w
Uniwersytecie Szczecińskim- 1 egzemplarz

Umowę sporządził/ła ………………………………………….….tel………………………….
(imię, nazwisko, stanowisko służbowe, parafa)
Projekt umowy zaakceptował/ła …………………………………………………………….….
(imię, nazwisko dysponenta środków, parafa, data)

