załącznik nr 12
do zarządzenia nr 6/2008 Rektora UKSW
z dnia 18 lutego 2008 r.

Egzemplarz:

WYKONAWCY / UKSW*
..……………………………………………..
(pieczątka jednostki organizacyjnej)

Umowa nr…..……/…………/………
zawarta w dniu ………………………………………….…...………między
Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul.Dewajtis 5
reprezentowanym
przez:…..………………………….…....................................................………………………..…………………
……………………......…………………………………………………………………………………………….….
zwanym dalej „zleceniodawcą”,
a:......…….…………………….............……….....……………………..……………………………………....….…
zam. w……………………………………………………………………………………………………………….….
wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez** .……………………………...………
………………………………..…………………….…..……pod numerem ……………..………………………….
zwanym dalej „zleceniobiorcą”.
§1
Zleceniodawca powierza, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na: ..….…………
…...…………….....………………………….......................................................................................…………
....……………………..…………………………………….……………………….………………………...............
....……………………..………………………………….….…...………………………………….....………………
……………………………………………………………………………………………………….………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………..
§2
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania usług na najwyższym poziomie profesjonalnym i
etycznym.
2. Za zgodą zleceniodawcy praca może być powierzona innej osobie.
§3
Termin rozpoczęcia wykonywania zlecenia……………………………………………………………...…………
§4
Termin zakończenia wykonywania zlecenia…………………………………………………………..……………
§5
Miejsce wykonywania umowy zlecenia ………………………………..…………………………..…………..
§6
Za wykonanie umowy, na podstawie wystawionej faktury, zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie w
wysokości………………...zł za 1 godzinę przeprowadzonych zajęć, tj. łącznie ……………………. zł brutto
słownie: …………………………………………………………………………..
za ………………. godzin zajęć.

§7
1. Wynagrodzenie będzie wypłacane w okresach miesięcznych po potwierdzeniu przeprowadzonej ilości
zajęć przez Dziekana……………………………………………………………………………………….………
w terminie 14 dni od przedstawienia rachunku/faktury w Kwesturze.
2. Wynagrodzenie zostanie wypłacone przelewem na rachunek bankowy Zleceniobiorcy wskazany na
rachunku/fakturze.
3. Datą zapłaty jest dzień złożenia przez Zleceniodawcę polecenia przelewu w banku.
§8
Jeżeli Zleceniobiorca nie wykonuje w sposób staranny i należyty usług określonych w umowie,
Zleceniodawca ma prawo potrącić karę umowną w wysokości do 10% wynagrodzenia Zleceniobiorcy w
miesiącu, w którym usługi nie zostały wykonane w sposób staranny i należyty.
§9
1. Zleceniodawca może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w trybie natychmiastowym, jeżeli
Zleceniobiorca nie wykonuje usług w sposób staranny i należyty lub narusza postanowienia § 2.
2. Każda ze stron może rozwiązać umowę za 2-tygodniowym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec
miesiąca.
§ 10
Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 11
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 12
Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZLECENIOBIORCA

……………………………………………..
(podpis)

* niepotrzebne skreślić
** załącznik – kserokopia wpisu do działalności gospodarczej

ZLECENIODAWCA

……………………………………………
(podpis, imienna pieczątka)

