
                                         Załącznik Nr 3 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 ………. 

dla promotora w postępowaniu awansowym 

 

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 lub Promotorem” 

§ 1 

Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania obowiązki promotora w przewodzie doktorskim 

......................................................................, wszczętym przez Radę Wydziału ................................................... 

w dniu ........................... roku.  

§ 2 

1. Za wykonanie czynności określonych w § 1 umowy Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie 

netto/brutto* w wysokości ………………….. zł (słownie: …..………………………………... zł). Wysokość 

wynagrodzenia regulowana jest przepisami w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia 

promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim lub habilitacyjnym, a także w postępowaniu o 

nadanie tytułu naukowego profesora. 

2. Wynagrodzenie zostanie wypłacone po zakończeniu przewodu i nadaniu stopnia …………………/tytułu 

naukowego profesora*, po przedłożeniu rachunku obejmującego potwierdzenie należytego wykonania zleconej 

pracy, w terminach wypłat obowiązujących w Uczelni. 

§ 3 

Umowa będzie realizowana w terminie od dnia…………….. do dnia…………..…... 

§ 4 

1. Umowa może być rozwiązana z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia w przypadku 

podjęcia przez Radę Wydziału ................................................ uchwały o zmianie promotora. 



2. W przypadku rozwiązania umowy przed zakończeniem przewodu …………../postępowania o nadanie 

tytułu naukowego profesora, Promotor nie nabywa prawa do otrzymania wynagrodzenia, o którym mowa w 

§ 2 ust. 1 niniejszej umowy. 

§ 5 

Promotor zobowiązuje się do: 

1) osobistego wykonywania obowiązków promotora w sposób rzetelny i uczciwy, 

2) dbania o wysoki poziom rozprawy przygotowywanej przez ……………………* 

§ 6 

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 

                                      

 

 

 

 

Zleceniobiorca:                                                         Za  Zleceniodawcę: 

 

 

                    ………………..………………….                      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 –

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) 

 

Umowę zaakceptował/ła …………………………………………………………….…. 

                                                   (imię, nazwisko dysponenta środków, parafa, data) 

                     

 
 


