
 

 

Załącznik nr 6 a 

do Zarządzenia Nr 89/2020 

 Rektora UMCS  

  

(pieczątka jednostki zlecającej) 

 

 

Źródło finansowania:         

MPK 

…………………………….…….. 

Nr zlecenia 

………………………….… 

PSP ……………………………....…..  

ZFIN ………………………….……….  

 

 

 

UMOWA ZLECENIA  

(wiążąca się z dostępem do danych osobowych  administrowanych przez UMCS) 

 

NR ……………………….. 

 

zawarta w Lublinie, w dniu ……........................... pomiędzy:  

Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, plac Marii Curie-Skłodowskiej 5  

reprezentowanym przez: 

 

………………………………………...…………………………………………………………  
                               (tytuł, imię, nazwisko, stanowisko osoby reprezentującej UMCS) 

działającego(cą) na podstawie pełnomocnictwa Rektora UMCS  z dnia …………..……...…. 

nr ……..……. 

zwanym(ną) dalej „Zleceniodawcą”  

a  

Panią/Panem ………………...………………………………….…………………..………….,   
                                    (stopień/tytuł) 

 

prowadzącym działalność gospodarczą ………..…………………..………………………… 

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

REGON......................................,   NIP............................................... 

adres: 

.............................................................................................................................................,  

zwanym dalej „Zleceniobiorcą”. 

 

§ 1 

Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się przygotować oraz przeprowadzić 

następujące zajęcia dydaktyczne:                 

 



 

 

 
Lp. 

 

 

Kierunek studiów, 

specjalność, forma 

i rok studiów  

 

Nazwa przedmiotów 

zgodne z planem studiów 

Rodzaj 

zajęć 

niemającyc

h 

charakteru 

utworu 

(np. 

WY,CA,K

W 

SM,LB,LE) 

 

Ilość 

godzi

n 

 

Stawka 

za 

godzin

ę 

1.      

2.      

3.      

  Liczba 

godzin 

ogółem 

  

 

§ 2 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać czynności stanowiące przedmiot niniejszej 

umowy określony w § 1 w terminie wynikającym z przyjętego programu i harmonogramu 

zajęć  w  okresie od ......................................... do ....................................... roku  

                              (dzień, miesiąc, rok)                (dzień, miesiąc, rok) 

2. Czynności stanowiące przedmiot umowy będą wykonywane w siedzibie:*   

1) Zleceniobiorcy 

2) Zleceniodawcy 

3) innym miejscu ..................................................................................(określić w jakim) 

 (* niepotrzebne wykreślić) 

§ 3 

1. W przypadku niemożności wykonania przedmiotu zlecenia w terminie, o którym mowa  

w § 2, Zleceniobiorca zobowiązuje się natychmiast poinformować o tym Zleceniodawcę. 

2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, Zleceniodawca ma prawo wg własnego uznania: 

1) w terminie 14 dni od daty powzięcia informacji, o której mowa ust. 1 powyżej, 

odstąpić od umowy i powierzyć wykonanie przedmiotu niniejszej umowy innej 

osobie, 

2) zmienić termin wykonania umowy. 

§ 4 

1. Za prawidłowe wykonanie czynności określonych w § 1, Strony ustalają dla 

Zleceniobiorcy wynagrodzenie brutto, wynoszące………......................zł. 

(słownie:…………………………………………....................................................złotych). 

2. Kwota wynagrodzenia wynika z następującego obliczenia:         

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

(podać stawkę godzinową  x  liczbę godzin zrealizowanego zlecenia) 

3. Stawka godzinowa objęta niniejszą umową obejmuje przeprowadzenie zajęć oraz 

czynności przygotowawcze i końcowe związane z realizacją umowy, w tym także 

przeprowadzenie egzaminu. 

4. W przypadku umów zawartych na czas dłuższy niż 1 miesiąc, wypłaty wynagrodzenia 

dokonuje się co najmniej raz w miesiącu. 

5. Wynagrodzenie będzie płatne po wykonaniu czynności i ich odebraniu przez 

Zleceniodawcę, na podstawie prawidłowo wystawionej przez Zleceniobiorcę faktury. 



 

 

6. Zleceniobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczenia faktury, ale nie później 

niż do 3-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który należne jest 

wynagrodzenie. 

7. Zleceniobiorca zobowiązany jest do ewidencjonowania na piśmie miesięcznej liczby 

godzin wykonywania umowy, a jednostka sporządzająca umowę do przechowywania 

ww. dokumentu.  

8. Podstawę do wystawienia przez Zleceniobiorcę faktury stanowi zestawienie 

zrealizowanych godzin, o czym mowa w ust. 7 powyżej, zaakceptowane i podpisane przez 

Zleceniodawcę oraz Zleceniobiorcę. 

9. Płatność za wykonanie zlecenia, objętego umową, będzie regulowane przelewem                

z rachunku Zleceniodawcy na rachunek Zleceniobiorcy w terminie 14 dni od daty 

doręczenia Zleceniodawcy prawidłowo wypełnionej faktury, na numer rachunku 

bankowego wskazany w fakturze. 

10. Zleceniobiorca oświadcza, że na dzień zlecenia przelewu rachunek bankowy 

Zleceniobiorcy wskazany w fakturze figuruje w wykazie podmiotów, o którym mowa 

w art. 96 b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług  (Dz.U. z 2021 r. poz. 685). 

11. W przypadku, w którym rachunek bankowy Zleceniobiorcy nie widnieje w wykazie 

podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług 

(Dz.U. z 2021 r. poz. 685), Zleceniodawca uprawniony jest do zrealizowania zapłaty na 

ten właśnie rachunek, z zastrzeżeniem, że wówczas zawiadomi o zapłacie należności 

Naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego dla Wykonawcy, w terminie 7 dni od dnia 

zlecenia przelewu. 

12. W przypadku, gdy Zleceniodawca z winy Zleceniobiorcy poniesie szkodę związaną z tym, 

iż na dzień zlecenia przelewu, rachunek bankowy Zleceniobiorcy określony na fakturze 

nie figuruje w wykazie podmiotów, o których mowa w art. 96 b ust. 1. ustawy o podatku 

od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r. poz. 685), Zleceniobiorca pokryje szkodę poniesioną 

przez Zleceniodawcę z tego tytułu w pełnej wysokości. 

13. Zapis powyższego ustępu obowiązuje pomimo wygaśnięcia lub rozwiązania umowy. 

14. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zleceniodawcy, oznaczoną  

w dyspozycji zapłaty kwotą. 

15. Zleceniobiorca ponosi koszty wykonania zlecenia. W przypadku wykonywania zleconych 

czynności w siedzibie Zleceniodawcy koszty związane z wykonaniem zlecenia ponosi 

Zleceniodawca. 

§ 5 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zleceniobiorca zapłaci 

Zleceniodawcy jednorazową karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, 

o którym w § 4 ust. 1 powyżej. 

2. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania od Zleceniobiorcy 

uzupełniającego do wysokości faktycznie poniesionej szkody, niezależnie od naliczonej 

kary umownej. 

3. W razie niedotrzymania przez Zleceniobiorcę warunków niniejszej umowy, 

Zleceniodawcy przysługuje prawo jednostronnego rozwiązania umowy bez 

wypowiedzenia i żądania pokrycia przez Zleceniobiorcę powstałych z tego tytułu szkód 

i strat bez potrzeby wzywania. 

4. W przypadku rozwiązania umowy przed upływem terminu, na który została zawarta, 

Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie za czynności prawidłowo wykonane do dnia 

rozwiązania umowy i odebrane przez Zleceniodawcę. 

5. Zleceniobiorca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej, o której mowa w ust. 1 

powyżej z przysługującego mu wynagrodzenia, na podstawie wystawionej noty  

obciążeniowej. 



 

 

§ 6 

1. W związku z realizacją przedmiotu umowy Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę 

do dostępu do informacji i danych osobowych, których administratorem jest 

Zleceniodawca w zakresie i celu niezbędnym do prawidłowego wykonania zlecenia. 

2. Zleceniobiorca zobowiązany jest do realizacji zleconych czynności z zachowaniem 

należytej staranności, jak również zabezpieczenia i zachowania w tajemnicy - zarówno 

w trakcie trwania umowy, jak i po jej ustaniu - wszelkich informacji i danych osobowych, 

niebędących jawnymi, do których uzyska dostęp w związku z realizacją powierzonych 

zadań. 

3. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność z tytułu przetwarzania danych osobowych oraz 

zastosowania - wynikających z przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(RODO) - niezbędnych wymogów w celu ochrony przedmiotowych danych, do których 

uzyska dostęp w związku z realizacją powierzonych zadań przed niepowołanym 

dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub 

pozyskaniem, w stopniu odpowiednim do obowiązków związanych z przetwarzaniem 

przedmiotowych danych. Ma również obowiązek naprawienia szkody z tytułu naruszenia 

zasad przetwarzania informacji i danych osobowych w przypadku ich zaistnienia. 

4. Zleceniodawca ma prawo kontroli sposobu realizacji zleconych zadań oraz przetwarzania 

danych osobowych, do których uzyska dostęp Zleceniobiorca. 

§ 7 

Zleceniodawca zobowiązuje się do wykonania obowiązków wynikających z art. 304 Kodeksu 

pracy, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny 

pracy wynikających z art. 304
1 

Kodeksu pracy.  

§ 8 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 9 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

§ 10 

Ewentualne spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla Zleceniodawcy. 

§ 11 

Umowa została sporządzona w trzech egzemplarzach, z których dwa otrzymuje 

Zleceniodawca, a jeden Zleceniobiorca. 

 

   ZLECENIOBIORCA                                      ZLECENIODAWCA   

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 



 

 

Zleceniobiorca oświadcza, że jest zdolny do wykonywania umówionych czynności.  

 

 

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

               Zleceniobiorca 

 

Zleceniobiorca oświadcza również, że został poinformowany: 

1) o obowiązkach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, o których mowa w § 10 

(udostępnionych na stronach Działu BHP UMCS www.bhp.umcs.pl) 

2) o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia występujących przy wykonywaniu 

zleconych czynności – poprzez zapoznanie z informacją o ryzyku zawodowym oraz o 

zasadach ochrony przed zagrożeniami. 

 

 

 

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

               Zleceniobiorca        

        

                                

         

 

 

 

 

 

 

 

   Umowę sprawdzono pod względem:                                                

 

 

  Informacja dla osoby, której dane dotyczą: 

 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z siedzibą przy Pl. Marii Curie - Skłodowskiej 5, 

20-031 Lublin (dalej: UMCS) informuje, że dane zgromadzone w związku 

z zawarciem umowy będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji przedmiotowej umowy.   

Podanie danych w zakresie wynikającym z dokumentów związanych z zawarciem umowy oraz 

ujętych w samej umowie jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celu przetwarzania, bez 

podania danych zawarcie umowy jest niemożliwe. Podstawą przetwarzania danych jest fakt, iż 

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub 

do podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 pkt b ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych/RODO). 

Zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych osobie, 

której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania oraz 

Dla pracowników UMCS: 

Stwierdzam, że praca wyszczególniona w umowie nie 

należy do obowiązków Zleceniobiorcy, wynikających ze 

stosunku pracy w UMCS, jest rodzajowo różna i będzie 

wykonana poza obowiązującym czasem pracy. 

  
……………………………………………………… 

                        Podpis bezpośredniego przełożonego  

 

Do rejestru wprowadził: 

   

   

….......................................... 
 /podpis/ 

         merytorycznym       finansowym 

 

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

            Kwestor 

 

   finansowym 

 

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

Kwestor                                                             



 

 

– w przypadkach przewidzianych przepisami prawa - usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Zgromadzone dane nie będą przedmiotem sprzedaży, ani udostępniania podmiotom trzecim, za 

wyjątkiem uprawnionych na mocy przepisów prawa, nie będą też przekazywane do państw trzecich 

lub organizacji międzynarodowych, wbrew unormowaniom ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych, nie będą w oparciu o nie podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, nie 

będą również podlegały profilowaniu.  

Dane będą przetwarzane przez UMCS w okresie trwania umowy, a po tym czasie dla celów 

archiwalnych, zgodnie z przepisami prawa oraz procedurami UMCS, jak również dla celów 

i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa dla zabezpieczenia ewentualnych 

roszczeń. 

UMCS wyznaczył osobę nadzorującą obszar przetwarzania danych osobowych, z która można 

skontaktować się pod adresem: abi@umcs.lublin.pl.                
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