(pieczęć jednostki zlecającej)

Finansowanie ze środków
(nr jednostki/symbol

działalności/nr tematu)

UMOWA ZLECENIE nr
(ru koląny umowy/nr jednostki/rok)

W

dniu
...........................
w Warszawie, pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim
z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dala Zleceniodawcy,
reprezentowanym przez:

a

(imię, nazwisko i adres)

zwanym dala Zleceniobiorcą, została zawarta umowa o następującej treści

Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania następujących czynności

(wymienić jakie)

l

2
3

do
Zlecenie będzie wykonane w terminie od
(niepotrzebne
skreślić):
(dzień, miesiąc, rok)
(dzień, miesiąc, rok)

1) w siedzibie Zleceniodawcy
2) w miąscu prowadzeniadziałalności przez Zleceniodawcy
3) w siedzibieZleceniobiorcy
4) w innym miqscu (wymienić):
Integralną częścią niniąszą umowyjest Oświadczenie, stanowiące Załącznik do ninidszd umowy.
Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania zlecenia z należytą starannością.

$3

Za wykonane zlecenie Strony ustalają na rzecz Zleceniobiorcy wynagrodzeniebhutto płatne
miesięcznie

2
3

wg

umowną

stawki
godzinową
zł słownie: .

(godzina

zegarowa)

w

wysokości:

Maksymalna liczba godzin wykonania zlecenia nie przekroczy ...........................

złotych).
godzin
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Maksymalne wynagrodzenie należneZleceniobiorcy z tytułu wykonania zlecenia nie przekroczy

kwoty ......................... zł(słownie...............................................................)
4
5.

wynikającą z iloczynu umowną stawki godzinową, o którą mowa w ust 1. oraz maksymalnej
liczby godzin, o których mowa w ust. 2.
Zleceniodawca zastrzega sobie prawo niewykorzystania limitu godzin określonego w ust 2.
Strony ustalają, iż z tytułu niewykorzystania przez Zleceniodawcy limitu godzin Zleceniobiorcy nie
przysługują żadne roszczenia.
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6.

Zapłata wynagrodzenia nastąpi do 25 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni obowiązywania
umowy
na
podstawie
wystawionego
rachunku
przez
Zleceniobiorcę
i dostarczonego Zleceniodawcy do 5 każdego miesiąca.

7

8

9.
10
11

12
13

14

Rachunek w szczególności powinien zawierać wskazaną przez Zleceniobiorcę faktyczną liczbę
godzin wykonania zlecenia potwierdzona przez osobę,o którą mowa w $ 4 ust. l.
W przypadku opóźnienia w przekazywaniu informacj i o liczbie godzin wykonywania zlecenia lub
świadczenia usługi Zleceniodawca ma prawo wstrzymać się z wypłatą wynagrodzenia do czasu
otrzymania tą informacji.
Od kwoty wynagrodzenia określoną w ust. l potrącona zostaną należności publicznoprawne,
zgodniez obowiązującymi przepisami.
W przypadku niedostarczenia przez Zleceniobiorcę rachunku w terminie, o którym mowa w ust 6,
konsekwencjepóźniąszd wypłaty obciążdą Zleceniobiorcę.
Wynagrodzenie przekazane będzie przelewem na konto bankowe Zleceniobiorcy.
Zleceniobiorca nie może przenieść praw, w tym wierzytelności lub obowiązków wynikających
z niniąszą umowy, na osoby trzecie.
Oprócz wynagrodzenia określonego w ust.l Zleceniobiorca oa'zp//za/n/e ob'z},//za(niepotrzebne
skreślić) zwrot kosztów podróży na zasadach obowiWUących u Zleceniodawcy.
W przypadku rozwiązania umowy przed terminem ją zakończeniaz powodu okoliczności
niezawinionych przez Zleceniobiorcę, Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie za czynności
prawidłowo wykonane do dnia rozwiązania umowy i odebrane przez Zleceniodawcy bez zastrzeżeń
za faktycznie przepracowane i odebrane godziny.

l

Do przyjęcia wykonanego zlecenia Zleceniodawca upoważnia

2

Odbiór zleceniabez zastrzeżeńuważa się za dokonanyz chwilą potwierdzeniawykonania

(imię i nazwisko, stanowisko)

czynności przez osobę wskazaną w ust. l na rachunku wystawionym przez Zleceniobiorcę.

l

2
3

$5
W razie nienależytego wykonywania zlecenia, w szczególności opóźnienia w wykonaniu zlecenia,
Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości ...... % wynagrodzenia
określonego w $ 3 ust. l za każdy przypadek nienależytego wykonania umowy.
Zleceniodawca może dochodzić od Zleceniobiorcy zapłaty odszkodowania przewyższającego
zastrzeżona karę umowną na zasadachogólnych.
Zleceniobiorca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.

1. Zleceniobiorca oświadcza, że: (skreślić niepotrzebne punkty i fragmenty zdań)

1) jest pracownikiem Uniwersytetu
o pracę lub mianowania,
2) jest pracownikiem

Warszawskiego zatrudnionym na podstawie umowy

(podać nazwę pracodaw cy)

zatrudnionym na podstawie umowy o pracę lub mianowania a wynagrodzenie miesięczne (brutto)
z tego tytułu

a) jest równe lub wyższe od kwoty

najniższego wynagrodzenia ustaloną

przez ministra

właściwego do spraw pracy w związku z czym wnlos#ude/n/e wn/oskageo objęcie go
dobrowolnym ubezpieczeniememerytalnym i rentowym,
b) jest niższeod kwoty najniższegowynagrodzenia ustaloną przez ministra właściwego do spraw
pracy w związku z czym wn/oskHye/n/e w/z/osładeo objęcie go dobrowolnym ubezpieczeniem
chorobowym,
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3) jest pracownikiem
(podać nazwę zleceniodawcy i okres trwania umowy)

zatrudnionym na podstawie umowy

zlecenie z którą

powstał obowiązek ubezpieczenia

społecznegoi zdrowotnego, a wynagrodzenie (brutto) z tego tytułu płatne miesięcznie/ w inny
sposób

a) jest równe lub wyższe od kwoty najniższegowynagrodzeniaustaloną przez ministra
właściwegodo spraw pracy w związku z czym wn/oskude/
n/e wn/osłudeo objęcie go
dobrowolnym ubezpieczeniememerytalnym i rentowym,
b) jest niższeod kwoty najniższegowynagrodzenia ustaloną przez ministra właściwego do spraw
pracy w związku z czym w/zźosku4e/
n/e wn/oskudeo objęcie go dobrowolnym ubezpieczeniem
chorobowym,
4) prowadzi pozarolnicządziałalność gospodarczą
(podać nazwę)

którą zakres pokrywa/ nie pokrywa się z pracą wykonywaną w ramach podpisanej umowy zlecenie
i jednocześnie podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
a) jest równa lub wyższa od 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
ustalonego na dany rok, w związku z czym wn/oskuye//z/ewn/oiku#e o objęcie go dobrowolnym
ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym,
b) jest niższa od 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ustalonego na

dany rok, w związku z czym wn/oskude/ n/e w/zioskudeo objęcie go dobrowolnym
ubezpieczeniem chorobowym,

5) jest studentem szkoli' wyższą lub uczniem szkoli' ponadpodstawową oraz nie ukończył 26 lat
6) jest e/neiyfe/prze/zc;s/q i nie pozostale w stosunku pracy w okresie wykonywania niniąszą umowy
w związku

z czym wn/oskude/ m/e w/zioskade o objęcie go dobrowolnym

ubezpieczeniem

chorobowym,

7) w okresie wykonywania niniąszd umowy przebywa na urlopie macferz?Hs#/l/z//acferzy/fs#/llz/
rada/c/e/sk/m

w związku

z czym

wn/oskude/ /zie

,/7/0skude o objęcie

go dobrowolnym

ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym,

8) w okresie wykonywania niniąszą umowy przebywa na urlopie wyć/lowrln,ćzpllz/ óezp/a/mym
w związku z czym wnioskuje/ n/e wn/oskuge o objęcie go dobrowolnym ubezpieczeniem
chorobowym,
9) w okresie wykonywania niniąszej umowy nie jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę oraz
nie ma zawartą inną umowy cywilnoprawnej, z którą powstał obowiązek ubezpieczenia
społecznego i zdrowotnego w związku z czym w/z/oskzde//z/ewn/oiłuye o objęcie go dobrowolnym
ubezpieczeniem chorobowym.

2. Imienny raport RMUA dla Zleceniobiorcy,który niejest pracownikiemUW, o wysokościnależnych
składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu umowy zlecenie będzie wydawany na wniosek
zainteresowanegow Kwesturze w Sekcji Prac Zleconych i Honorariów.

Zleceniobiorca oświadcza, że złożone przez niego oświadczenia w $ 6 umowy i Załączniku są zgodne

ze stanem faktycznym i jest świadomy odpowiedzialności karną z tytułu podania nieprawdziwych
danych oraz zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia płatnika składek o wszelkich zmianach
w stosunku do danych zawartych w $ 6. W przypadku nie poinformowania w stosownym czasie
o zmianie danych, jeżeli brak tych informacji spowoduje konsekwencjefinansowe dla Uniwersytetu
Warszawskiego,Zleceniobiorca zobowiązuje się do ich pokrycia w pełnej wysokości.

$8
Niniejsza umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron w każdym czasie za
wypowiedzeniem

Ę4

lub za porozumieniem stron.
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$9
Odpowiedzialność wobec osób trzecich za wykonanie czynności wynikających z niniąszą umowy
ponosi Zleceniodawcachyba, że Zleceniobiorca prowadzi działalność gospodarczą.

g io
Wszelkie zmiany ninidszą umowy wymagają formy pisemną w postaci aneksu, pod rygorem
niewaznosci.

W sprawach nie uregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Wszelkie spory wynikło z niniąszą umowy będąrozstrzygały właściwe sądy dla Zleceniodawcy.

$ 13
Umowę zawarto w trybie art. . . .. . . .. ... . . .. ustawy Prawo zamówień publicznych.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących

egzemplarzach, po jednym dla każdą ze stron.

Zleceniobiorca

Zleceniodawca

Kwestor/ Pełnomocnik Kwestora

OSWIADCZENIE
Pracownika Uniwersytetu Warszawskiego

Niniejszym oświadczam, że czynności wykonywane na podstawie niniejszej umowy
wykraczają poza obowiązki ze stosunku pracy i wykonywane są poza obowiązującym czasem
pracy.

>...

Podpis Zleceniobiorcy
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