
                                                          Załącznik Nr 1 do „Zasad i trybu zawierania i 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) 

reprezentowanym przez: 

1. ……………………………………………………………………………………………………………….……..., 

2. Kwestora mgr Andrzeja Kucińskiego 

zwanym dalej „Zleceniodawcą”,  

a …………………….....………………................................ zam. w ………………………………………………... 

przy ul. …………………………………......................................, PESEL ................................................................... 

NIP ………………………………… 

zwanym(ą) dalej „Zleceniobiorcą” 

 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej 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 godzinach 

pozasłużbowych, w okresie od dnia ………………… do dnia ……………………… 

3. Inne ustalenia stron:………………………………………………………………………………………..….. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Czynności, o których mowa w ust. 1, wykonywane będą*: 

a) na terenie Zleceniodawcy     b)   poza terenem Zleceniodawcy. 

 

§ 2 

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

…………….… zł (słownie: ………………………………..………………………………………………….. zł), 

ustalone na podstawie*: 

a) stawki godzinowej ……………….………………………………………….…………………………….. 

b) ryczałtu …………………………………………………………………………….…………………….... 

c) według kalkulacji podanej w załączniku do umowy ……………………………………………..…….. 

2. Wynagrodzenie płatne będzie*: 

a) w ratach miesięcznych, 

b) po wykonaniu przedmiotu umowy. 

3. Podstawę wypłaty wynagrodzenia/rat wynagrodzenia** stanowi prawidłowo sporządzony rachunek zawierający 

potwierdzenie należytego wykonania przedmiotu umowy. 

4. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni od dnia przedstawienia zatwierdzonego rachunku Zleceniodawcy. Za 

datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zleceniodawcy. 

      5.    Wskazane wynagrodzenie obejmuje/nie obejmuje* kwotę składki ZUS należnej od  Zleceniodawcy. 
§ 3 

1. Zleceniodawca zobowiązuje się zapewnić odpowiednie warunki techniczne, niezbędne do wykonania przedmiotu umowy przez 

Zleceniobiorcę. 

2. Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonywania czynności, o których mowa w § 1 umowy, osobie trzeciej. 

3. W przypadku naruszenia postanowienia ust. 2 lub nienależytego wykonywania przedmiotu umowy Zleceniodawca może 

rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym – bez wypowiedzenia. 

§ 4* 

1. Jeśli Zleceniobiorca będzie wykonywać zlecone czynności poza Szczecinem, wówczas oprócz wynagrodzenia, o którym mowa 

w § 2 umowy Zleceniodawca dokona na rzecz Zleceniobiorcy zwrotu kosztów poniesionych przez Zleceniobiorcę w związku z 

podróżą do miejsca wykonania umowy. 

  



2. Zwrot kosztów związanych z podróżą odbywał się będzie na zasadach określonych przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i 

Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących 

pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na 

obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990 ze zm.). Postanowienie niniejsze nie dotyczy zwrotu kosztów podróży odbywanej w 

związku z realizacją studiów podyplomowych/kursów dokształcających. 

 

§ 5* 

1. W przypadku odbywania podróży samochodem osobowym, motocyklem, motorowerem nie będącym własnością Zleceniodawcy 

strony zgodnie ustalają, iż stawka za 1 km przebiegu wynosić będzie 50% stawki określonej w rozporządzeniu Ministra 

Transportu  z dnia 23 października 2007r. w sprawie warunków ustalania oraz dokonywania zwrotu kosztów używania do celów 

służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy ( Dz. U. Nr 210, poz. 

1462) a odległość do miejsca wykonania umowy wynosi ………. km. 

2. W przypadku odbywania podróży innym środkiem transportu zwrot kosztów przejazdu obejmuje cenę biletu z uwzględnieniem 

przysługującej ulgi. 

§ 6* 

1. Zwrot kosztów podróży będzie dokonywany po każdorazowym zrealizowaniu przez Zleceniobiorcę czynności objętych niniejszą 

umową poza Szczecinem.  

2. Zwrot kosztów podróży dokonywany będzie na podstawie zweryfikowanego przez Zleceniodawcę dokumentu wskazującego na 

rodzaj i wysokość poniesionych kosztów oraz Oświadczenia Zleceniobiorcy dotyczącego poniesionych kosztów stanowiącego 

Załącznik do umowy, a nadto w razie konieczności, po przedłożeniu dokumentów potwierdzających ich poniesienie.  

 

§ 7 

Zleceniobiorca nie będący pracownikiem Uniwersytetu Szczecińskiego, którego sytuacja prawna związana  z zawarciem umowy 

zlecenia powoduje powstanie obowiązku ubezpieczenia społecznego , upoważnia Uniwersytet Szczeciński do pomniejszenia kwoty 

należnego wynagrodzenia przy jego wypłacie o kwotę składki ZUS, jaką zobowiązany jest płacić jako Zleceniobiorca na rzecz 

ZUS. Jeżeli wynagrodzenie, o którym mowa § 2, obejmuje kwotę składki ZUS należnej od  Zleceniodawcy, Zleceniobiorca 

upoważnia Zleceniodawcę do pomniejszenia kwoty należnego wynagrodzenia przy jego wypłacie o kwotę składki ZUS należnej od 

Zleceniodawcy. 

§ 8 

1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd  Powszechny w Szczecinie.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

4. Umowa niniejsza została sporządzona w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach: 1 (jeden) dla Zleceniodawcy oraz 1 (jeden) 

dla Zleceniobiorcy. 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

                                    Zleceniobiorca:                                                         Za  Zleceniodawcę: 

 

 

                    ………………..………………….                      1. ………………………………….………… 
                                                                                                                      (podpis Kanclerza/kierownika jednostki organizacyjnej 

 
    

 

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

 

 

 
Dokumenty załączane do umowy: 

Oświadczenie Zleceniobiorcy, o którym mowa w § 6 ust. 2 umowy, 
Oświadczenie Zleceniobiorcy dla celów ustalenia obowiązku w zakresie ubezpieczenia społecznego i ubezpieczenia zdrowotnego oraz naliczania i odprowadzania podatku 

dochodowego. 

Rachunek. 


