
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 59/2016 Rektora UPJPII  z dnia 20 grudnia 2016 r. 
 

    Jednostka    źródło finansowania ............................................ 

adnotacje................................................................ 

 

 

Umowa zlecenie na prowadzenie zajęć dydaktycznych nr ………... 

 

Umowę zawarto w dniu ...................................... pomiędzy  Zleceniodawcą: 

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II z siedzibą w Krakowie ul. Kanonicza 25, 

Wydział*/Jednostka Organizacyjna*...................................................................................................... 

Katedra* ……....................................................................................................................................... 

reprezentowanym przez: 

Rektora*/Prorektora*/Kanclerza*/Dziekana*……………................................................................................

....... 

przy kontrasygnacie finansowej Kwestora…………………………………………………………… 

a  Zleceniobiorcą,  panem(ią) ks., siostrą ................................................................................................... 

zamieszkałym w ....................................................................................................................................  

PESEL ..........................................................................  

 

§ 1. 

Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do prowadzenia zajęć dydaktycznych  

w semestrze  ................................. roku akademickiego ................................ /.................................... 

............................................................................................................................................................ 

(ilość godzin wykładów, ćwiczeń, innych zajęć dydaktycznych, nazwa przedmiotu) 

Praca nie będzie wykonywana pod kierownictwem przedstawiciela Zamawiającego. 

Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich co do jakości i skutków przedmiotu umowy. 

Szczegółowy wykaz ilości godzin wykładów, ćwiczeń, innych zajęć dydaktycznych zawarty jest w 

załączniku do umowy. 

 

§ 2. 

Zlecenie będzie wykonywane w terminie od .......................... do .......................... w siedzibie 

Zleceniodawcy* / w miejscu prowadzenia działalności przez Zleceniodawcę* / w siedzibie Zleceniobiorcy* 

/ w innym miejscu (wymienić)*: ................................................................................ 

Zleceniodawca zobowiązuje się do zapewnienia odpowiednich warunków technicznych,  organizacyjnych i 

innych (jakich ……………................................................................................ 

……………………………………….) niezbędnych do wykonania umowy (*niepotrzebne skreślić). 

 

§ 3. 

Do przyjęcia wykonanej pracy Zleceniodawca upoważnia ………………………………… 

…............................................................................................................................................................ 

       

§ 4. 

1. Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie wykonane zajęcia zlecone objęte wykazem 

stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. Wynagrodzenie za wykłady obejmuje już wynagrodzenie 

za związane z nimi konsultacje i egzaminy, zaś wynagrodzenie za ćwiczenia zawiera już wynagrodzenie 

za związane z ćwiczeniami kolokwia i zaliczenie ćwiczeń. 

2. Wynagrodzenie wypłacane będzie miesięcznie / jednorazowo z dołu, po wykonaniu    i złożeniu 

sprawozdań  z wykonania zajęć zleconych. 

3. Zleceniobiorca otrzymuje stawkę przewidzianą dla nauczyciela akademickiego zajmującego      w szkole 

wyższej stanowisko / posiadającego tytuł zawodowy/ stopień naukowy / tytuł 

naukowy……………………………………  



4. Podstawą wypłaty wynagrodzenia jest podpisane przez Zleceniobiorcę zestawienie godzinowe za każdy 

miesiąc kalendarzowy świadczenia usług, będąca załącznikiem do rachunku.  

5. Ewidencja czasu pracy podlega akceptacji przez Zleceniodawcę lub osobę przez niego upoważnioną. W 

razie wątpliwości odnoszących się do wykazanej ilości godzin Zleceniodawca niezwłocznie skontaktuje 

się ze Zleceniobiorcą w celu ich wyjaśnienia.  

 

§ 5. 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem 

nieważności. 

 

§ 6. 

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. Wszelkie spory 

wynikłe na tle niniejszej umowy będą rozstrzygały właściwe sądy. Rodzaj i sposób wykonywania prac nie 

powodują nawiązania stosunku pracy. 

 

§ 7. 

Wynagrodzenie wynikające z rachunków złożonych do 5 dnia miesiąca następującego po wykonaniu prac 

wskazanych w rachunku zostanie wypłacone 20 dnia tego miesiąca (jednorazowo*/ miesięcznie*). 

Rachunki dostarczone po terminie zostaną wypłacone w następnym miesiącu. 

 

§ 8. 

Załącznikiem do umowy jest oświadczenie Zleceniobiorcy i szczegółowy wykaz ilości godzin wykładów, 

ćwiczeń, innych zajęć dydaktycznych, których przeprowadzenie stanowi przedmiot umowy. 

 

§ 9. 

Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Zleceniobiorca. 

 

 

Zleceniobiorca                            Zleceniodawca                             Kwestor 

         Kontrasygnata Finansowa 

 

 

 

..................................                 ..................................             .................................. 

Kierownik                                   Sprawdzono  
                                      pod względem form.-rach.  

                                          

 

      ……....................................             .................................. 

* niepotrzebne skreślić 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


