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K-ZP.251.35.2020        Załącznik nr 5a 

-wzór- 

 

 

UMOWA ZLECENIA 

 

 

Zawarta w dniu ……………….. r.  w Chełmie, pomiędzy: 

Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Chełmie, ul. Pocztowa 54, 22-100 Chełm,  
zwaną dalej Zleceniodawcą (Zamawiającym), reprezentowaną przez  

dr hab. inż. Arkadiusza Tofila, prof. PWSZ w Chełmie – Rektora PWSZ w Chełmie 

a 

Panem/ią ………………………………………, zamieszkałym/ą ……………………….., 

zwanym/ą dalej Zleceniobiorcą (Wykonawcą) 

 

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania na podstawie art. 138o 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) 

 

§ 1. 

Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie szkoleń dla kadry Uczelni w zakresie edukacji włączającej 

w ramach projektu pn. "Model wsparcia uczelni w celu zwiększenia jej dostępności dla osób 

niepełnosprawnych": 

 

Zadanie nr ….. (nr zadania) ………………………………………………………. (nazwa zadania) 

Liczba godzin ……… x …….. grup, łącznie ………… godzin 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do niniejszej umowy 

 

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Model wsparcia uczelni w celu zwiększenia jej 

dostępności dla osób niepełnosprawnych” (Umowa nr POWR. …………………………….) Program 

Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

§ 2. 

Termin realizacji zamówienia obejmuje okres od dnia podpisania umowy do dnia 31 października 

2021 r. 

§ 3. 

Miejsce realizacji zamówienia: zajęcia prowadzone w formie: e-lerningowej. 

 

§ 4. 

1. Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić zajęcia na podstawie harmonogramu, uzgodnionego 

z Zamawiającym.  

2. Zmiana harmonogramu nie stanowi zmiany treści umowy.  

 

§ 5. 
1. Obowiązki Wykonawcy w zakresie realizacji zamówienia: 

a. Wykonawca zapewnia materiały szkoleniowe; 
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b. Wydanie zaświadczenia zgodnie z wytycznymi określonym w Wytycznych MIiR w zakresie 

monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnego na lata 2014-20. 

Nabycie kwalifikacji: formalny wynik oceny i walidacji; 

c. Opatrzenie wszelkiej dokumentacji szkoleniowej logotypami, które są dostępne na stronie 

internetowej http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/ oraz informacją o współfinansowaniu 

zajęć z Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z „Podręcznikiem wnioskodawcy i 

beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020  w zakresie informacji i promocji”; 

d. Potwierdzenie wykonanego przedmiotu zamówienia protokołem, wskazującym prawidłowe 

wykonanie zadania, przedstawienie ewidencji godzin, poświęconych na wykonanie 

przedmiotu zamówienia; 

e. Wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym:  nr PESEL, imię, 

nazwisko, miejsce zatrudnienia - na potrzeby wdrażania i rozliczania projektu, zgodnie z 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.); 

f. Przekazanie Zamawiającemu autorskich praw majątkowych do utworów wytworzonych w 

ramach realizacji przedmiotu zamówienia, na polach eksploatacji wskazanych przez 

Zamawiającego; 

g. Opracowanie programu/sylabusa zajęć zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, opracowanie i 

udostępnienie w wersji elektronicznej materiałów szkoleniowych, przeprowadzenie zajęć, 

teoretyczna i praktyczna weryfikacja nabytych kompetencji przez uczestników na podstawie 

opracowanych kryteriów oceny, wydanie stosownych zaświadczeń/certyfikatów w j. polskim, 

sporządzenie dziennika zajęć zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, w tym arkusza nabytych 

kompetencji, sprawozdania z realizacji zajęć, określającego  stopień nabycia kompetencji, tj. 

dokonanie  porównania uzyskanych wyników z przyjętymi wymaganiami (efektami uczenia 

się), po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie,  oraz wszelkie inne koszty, związane 

z realizacją zajęć; 

h. Zapewnienie na koszt wykonawcy dostępu dla uczestników szkolenia dostępu do platformy 

internetowej umożliwiającej bezpośredni kontakt audiowizualny, przesyłanie materiałów, 

przeprowadzenie testów oraz założenie kont dla każdego uczestnika  (np. google teams). 

 

 

§ 6. 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się wypłacić Wykonawcy 

wynagrodzenie w wysokości  

Zadanie nr ….. 

……. zł, (w tym ….. zł za godzinę) 

2. Stawka wynagrodzenia jest stawką brutto. 

  

§ 7. 

1. Wynagrodzenie płatne będzie po zrealizowaniu szkoleń / warsztatów oraz wydaniu stosownych 

zaświadczeń, potwierdzających nabyte kompetencje na podstawie rachunku/ów / faktur  

w wysokości odpowiadającej ilości osób, które uczestniczyły w szkoleniach / warsztatach / 

zrealizowanych godzin. Podstawą wystawienia rachunku / faktury będzie podpisany bez 

zastrzeżeń przez Zamawiającego protokół odbioru wykonanej usługi. 

2. Rachunek wraz pisemną ewidencją godzin zrealizowanych w danym miesiącu kalendarzowym, 

Wykonawca zobowiązany jest złożyć nie później niż do 10 dnia następnego miesiąca,  

w Kwesturze lub u Kierownika Projektu, w ramach którego realizowana jest w/w umowa.  

3. Termin płatności wynosi 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej rachunku / faktury.  



 
3 

 

 

§ 8. 

Do kontaktów w sprawie realizacji niniejszej umowy ze strony: 

1) Zamawiającego upoważniony/a jest Pani/Pan ……………….., kontakt: ul. Pocztowa 54, 22-

100 Chełm, tel./fax. ………….., e-mail: ……………….; 

2) Wykonawcy upoważniony/a jest Pani/Pan ………………….……………….., kontakt: 

……………………, tel./fax. ………….., e-mail: ………………. 

 

§ 9. 

1. Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w przypadku: 

a) nienależytego wykonania przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  

w szczególności realizacji zamówienia niezgodnie z harmonogramem, uzgodnionym  

z Zamawiającym oraz niewypełnieniem dokumentacji związanej z procesem kursu, 

w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa  

w ust. 10. 

b) zwłoki w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto,  

za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 10 za każdy dzień zwłoki  

w realizacji harmonogramu uzgodnionego z Zamawiającym. 

2. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty zastrzeżonych kar umownych na rachunek Zamawiającego 

wskazany w wezwaniu do zapłaty w terminie do 14 dni od otrzymania wezwania do zapłaty. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na kompensatę wzajemnych wierzytelności wynikających z realizacji 

postanowień niniejszej umowy 

 

§ 10. 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach określonych w obowiązujących 

przepisach. 

2. Zamawiający będzie mógł odstąpić od Umowy w szczególności w przypadku, gdy: 

1) Wykonawca nienależycie wykonuje Umowę, w szczególności  nie stosuje się do zastrzeżeń 

lub uwag Zamawiającego, zgłoszonych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia 

z zachowaniem 3 dniowego okresu wypowiedzenia. 

3. Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawiera 

uzasadnienie. 

4. Odstąpienie od umowy może nastąpić na warunkach określonych w art. 145 Ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843). 

 

§ 11. 

1. Ewentualne zmiany umowy mogą być dokonane wyłącznie za zgodą obu stron w postaci aneksu w 

formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający przewiduje zmianę umowy w następujących sytuacjach: 

a. konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lub wytycznych i zaleceń Instytucji 

Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej, w szczególności w zakresie kwalifikowalności 

wydatków; 

b. konieczna będzie zmiana osoby przewidzianej do realizacji zamówienia  

w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych m.in. takich jak śmierć, choroba, 

ustanie stosunku pracy, zmiana zakresu obowiązków, nienależyte wykonanie obowiązków, 

pod warunkiem, że osoba zaproponowana będzie posiadała nie gorsze kwalifikacje oraz 

doświadczenie oraz spełni łącznie wszystkie warunki niezbędne do prawidłowej realizacji 

zamówienia jak osoba wskazana w umowie. 
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§ 12. 
Osoba wyznaczona przez Zamawiającego ma prawo do monitorowania prawidłowego przebiegu zajęć 

w miejscu realizacji usługi. 

 

§ 13. 
Zamawiający upoważni Wykonawcę do przetwarzania danych osobowych uczestników szkoleń.  

 

§ 14. 
1. Wykonawca realizujący zamówienie przekaże Zamawiającemu autorskie prawa majątkowe do 

utworów wytworzonych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, na polach eksploatacji 

wskazanych przez Zamawiającego. 

2. Przeniesienie autorskiego prawa majątkowego obejmuje następujące pola eksploatacji: 

1) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek 

środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym 

techniką drukarską, techniką zapisu magnetycznego, technika cyfrową lub poprzez 

wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie 

takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie  

i rozporządzanie tymi kopiami, 

2) wprowadzanie  do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

3) tworzenie nowych wersji, opracowań i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę układu 

lub jakiekolwiek inne zmiany), 

4) publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, nadawanie 

i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie, a także publiczne udostępnianie 

Utworów w ten sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu  

i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie, 

niezależnie od formatu, systemu lub standardu, 

5) rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych, 

6) nadawanie za pomocą fonii lub wizji, w sposób bezprzewodowy (drogą naziemną  

i satelitarną) lub w sposób przewodowy, w dowolnym systemie i standardzie, w tym także 

poprzez sieci kablowe i platformy cyfrowe, 

7) prawo do określania nazw Utworów, pod którymi będą one wykorzystywane lub 

rozpowszechniane, w tym  nazw handlowych, włączając w to prawo do zarejestrowania na 

swoją rzecz znaków towarowych, którymi oznaczone będą Utwory lub znaków towarowych 

wykorzystywanych w Utworach, 

8) prawo do wykorzystania Utworów do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, 

sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczania lub identyfikacji produktów i usług 

oraz innych przejawów działalności, a także przedmiotów jego własności, a także dla celów 

edukacyjnych lub szkoleniowych, 

9) prawo do rozporządzania opracowaniami Utworów oraz prawo udostępniania ich do 

korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych 

powyżej polach eksploatacji. 

 

§ 15. 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych oraz Kodeksu cywilnego, a w sprawach procesowych – przepisy Kodeksu postępowania 

cywilnego. 

 

§ 16. 
Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy, a nie dające się rozwiązać 

w sposób polubowny, rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny w Chełmie. 
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§ 17. 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej 

ze stron. 

 

   

Zleceniobiorca  Zleceniodawca 

 

 

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

  

 

............................................. 
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K-ZP.251.35.2020        Załącznik nr 6b 

-wzór- 

 

 

UMOWA …..ZP.2020 

 

 

Zawarta w dniu ……………….. r.  w Chełmie, pomiędzy: 

Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Chełmie, z siedzibą w Chełmie przy ul. Pocztowej 54,  

NIP 563-20-77-608, REGON 110607010 

reprezentowaną przez 

mgr Jacka Kosińskiego – Kanclerza 

zwaną dalej Zamawiającym, 

a  

………………………………..   

prowadzącym (ą) działalność gospodarczą pod nazwą  

…………………………………………………….. 

z siedzibą w ……………………………….. 

NIP ……………………, REGON ………………………… 

 

zwanym(ą) dalej Wykonawcą 

 

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania na podstawie art. 138o 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) 

 

§ 1. 

Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie szkoleń dla kadry Uczelni w zakresie edukacji włączającej 

w ramach projektu pn. "Model wsparcia uczelni w celu zwiększenia jej dostępności dla osób 

niepełnosprawnych": 

 

Zadanie nr ….. (nr zadania) ………………………………………………………. (nazwa zadania) 

Liczba godzin ……… x …….. grup, łącznie ………… godzin 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do niniejszej umowy 

 

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Model wsparcia uczelni w celu zwiększenia jej 

dostępności dla osób niepełnosprawnych” (Umowa nr POWR. …………………………….) Program 

Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

§ 2. 

Termin realizacji zamówienia obejmuje okres od dnia podpisania umowy do dnia 31 

października 2021 r. 
 

§ 3. 

Miejsce realizacji zamówienia: zajęcia prowadzone w formie: e-lerningowej. 

 

§ 4. 
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1. Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić zajęcia na podstawie przedstawionego przez 

Wykonawcę harmonogramu, uzgodnionego z Zamawiającym.  

2. Zmiana harmonogramu nie stanowi zmiany treści umowy.  

 

§ 5. 
1. Obowiązki Wykonawcy w zakresie realizacji zamówienia: 

a. Wykonawca zapewnia materiały szkoleniowe; 

b. Wydanie zaświadczenia zgodnie z wytycznymi określonym w Wytycznych MIiR w zakresie 

monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnego na lata 2014-20. 

Nabycie kwalifikacji: formalny wynik oceny i walidacji; 

c. Opatrzenie wszelkiej dokumentacji szkoleniowej logotypami, które są dostępne na stronie 

internetowej http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/ oraz informacją o współfinansowaniu 

zajęć z Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z „Podręcznikiem wnioskodawcy i 

beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020  w zakresie informacji i promocji”; 

d. Potwierdzenie wykonanego przedmiotu zamówienia protokołem, wskazującym prawidłowe 

wykonanie zadania, przedstawienie ewidencji godzin, poświęconych na wykonanie 

przedmiotu zamówienia; 

e. Wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym:  nr PESEL, imię, 

nazwisko, miejsce zatrudnienia - na potrzeby wdrażania i rozliczania projektu, zgodnie z 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.); 

f. Przekazanie Zamawiającemu autorskich praw majątkowych do utworów wytworzonych w 

ramach realizacji przedmiotu zamówienia, na polach eksploatacji wskazanych przez 

Zamawiającego; 

g. Opracowanie programu/sylabusa zajęć zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, opracowanie i 

udostępnienie w wersji elektronicznej materiałów szkoleniowych, przeprowadzenie zajęć, 

teoretyczna i praktyczna weryfikacja nabytych kompetencji przez uczestników na podstawie 

opracowanych kryteriów oceny, wydanie stosownych zaświadczeń/certyfikatów w j. polskim, 

sporządzenie dziennika zajęć zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, w tym arkusza nabytych 

kompetencji, sprawozdania z realizacji zajęć, określającego  stopień nabycia kompetencji, tj. 

dokonanie  porównania uzyskanych wyników z przyjętymi wymaganiami (efektami uczenia 

się), po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie,  oraz wszelkie inne koszty, związane 

z realizacją zajęć; 

h. Zapewnienie na koszt wykonawcy dostępu dla uczestników szkolenia dostępu do platformy 

internetowej umożliwiającej bezpośredni kontakt audiowizualny, przesyłanie materiałów, 

przeprowadzenie testów oraz założenie kont dla każdego uczestnika  (np. google teams). 

 

§ 6. 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się wypłacić Wykonawcy 

wynagrodzenie w wysokości  

Zadanie nr ….. 

……. zł, (w tym ….. zł za godzinę) 

2. Stawka wynagrodzenia jest stawką brutto. 

  

§ 7. 

1. Wynagrodzenie płatne będzie po zrealizowaniu szkoleń / warsztatów oraz wydaniu stosownych 

zaświadczeń, potwierdzających nabyte kompetencje na podstawie rachunku/ów / faktur w 

wysokości odpowiadającej ilości osób, które uczestniczyły w szkoleniach / warsztatach / 
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zrealizowanych godzin. Podstawą wystawienia rachunku / faktury będzie podpisany bez 

zastrzeżeń przez Zamawiającego protokół odbioru wykonanej usługi.  

2. Termin płatności wynosi 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury/rachunku.  

 

§ 8. 

Do kontaktów w sprawie realizacji niniejszej umowy ze strony: 

1) Zamawiającego upoważniony/a jest Pani/Pan ……………….., kontakt: ul. Pocztowa 54, 22-

100 Chełm, tel./fax. ………….., e-mail: ……………….; 

2) Wykonawcy upoważniony/a jest Pani/Pan ………………….……………….., kontakt: 

……………………, tel./fax. ………….., e-mail: ………………. 

 

§ 9. 

1. Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w przypadku: 

a) nienależytego wykonania przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  

w szczególności realizacji zamówienia niezgodnie z harmonogramem, uzgodnionym  

z Zamawiającym oraz niewypełnieniem dokumentacji związanej z procesem kursu, 

w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa  

w ust. 10. 

b) zwłoki w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto,  

za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 10 za każdy dzień zwłoki  

w realizacji harmonogramu uzgodnionego z Zamawiającym. 

2. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty zastrzeżonych kar umownych na rachunek Zamawiającego 

wskazany w wezwaniu do zapłaty w terminie do 14 dni od otrzymania wezwania do zapłaty. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na kompensatę wzajemnych wierzytelności wynikających z realizacji 

postanowień niniejszej umowy 

 

§ 10. 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach określonych w obowiązujących 

przepisach. 

2. Zamawiający będzie mógł odstąpić od Umowy w szczególności w przypadku, gdy: 

1) Wykonawca nienależycie wykonuje Umowę, w szczególności  nie stosuje się do zastrzeżeń 

lub uwag Zamawiającego, zgłoszonych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia 

z zachowaniem 3 dniowego okresu wypowiedzenia. 

2) Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności, wszczęte zostało wobec niego postępowanie 

likwidacyjne, upadłościowe, bądź postępowanie naprawcze – w terminie 3 dni od dnia, w 

którym powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od Umowy z tej 

przyczyny. 

3. Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawiera 

uzasadnienie. 

4. Odstąpienie od umowy może nastąpić na warunkach określonych w art. 145 Ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843). 

 

§ 11. 

1. Ewentualne zmiany umowy mogą być dokonane wyłącznie za zgodą obu stron w postaci aneksu w 

formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający przewiduje zmianę umowy w następujących sytuacjach: 

a. konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lub wytycznych i zaleceń Instytucji 
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Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej, w szczególności w zakresie kwalifikowalności 

wydatków; 

b. konieczna będzie zmiana osoby przewidzianej do realizacji zamówienia  

w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych m.in. takich jak śmierć, choroba, 

ustanie stosunku pracy, zmiana zakresu obowiązków, nienależyte wykonanie obowiązków, 

pod warunkiem, że osoba zaproponowana będzie posiadała nie gorsze kwalifikacje oraz 

doświadczenie oraz spełni łącznie wszystkie warunki niezbędne do prawidłowej realizacji 

zamówienia jak osoba wskazana w umowie. 

 

§ 12. 
Osoba wyznaczona przez Zamawiającego ma prawo do monitorowania prawidłowego przebiegu zajęć 

w miejscu realizacji usługi. 

 

§ 13. 
Zamawiający upoważni Wykonawcę do przetwarzania danych osobowych uczestników szkoleń.  

 

§ 14. 
1. Wykonawca realizujący zamówienie przekaże Zamawiającemu autorskie prawa majątkowe do 

utworów wytworzonych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, na polach eksploatacji 

wskazanych przez Zamawiającego. 

2. Przeniesienie autorskiego prawa majątkowego obejmuje następujące pola eksploatacji: 

1) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek 

środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym 

techniką drukarską, techniką zapisu magnetycznego, technika cyfrową lub poprzez 

wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie 

takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie  

i rozporządzanie tymi kopiami, 

2) wprowadzanie  do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

3) tworzenie nowych wersji, opracowań i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę układu 

lub jakiekolwiek inne zmiany), 

4) publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, nadawanie 

i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie, a także publiczne udostępnianie 

Utworów w ten sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu  

i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie, 

niezależnie od formatu, systemu lub standardu, 

5) rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych, 

6) nadawanie za pomocą fonii lub wizji, w sposób bezprzewodowy (drogą naziemną  

i satelitarną) lub w sposób przewodowy, w dowolnym systemie i standardzie, w tym także 

poprzez sieci kablowe i platformy cyfrowe, 

7) prawo do określania nazw Utworów, pod którymi będą one wykorzystywane lub 

rozpowszechniane, w tym  nazw handlowych, włączając w to prawo do zarejestrowania na 

swoją rzecz znaków towarowych, którymi oznaczone będą Utwory lub znaków towarowych 

wykorzystywanych w Utworach, 

8) prawo do wykorzystania Utworów do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, 

sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczania lub identyfikacji produktów i usług 

oraz innych przejawów działalności, a także przedmiotów jego własności, a także dla celów 

edukacyjnych lub szkoleniowych, 

9) prawo do rozporządzania opracowaniami Utworów oraz prawo udostępniania ich do 

korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych 

powyżej polach eksploatacji. 
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§ 15. 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych oraz Kodeksu cywilnego, a w sprawach procesowych – przepisy Kodeksu postępowania 

cywilnego. 

 

§ 16. 
Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy, a nie dające się rozwiązać 

w sposób polubowny, rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny w Chełmie. 

 

§ 17. 

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – dwóch dla Zamawiającego 

oraz jednym dla Wykonawcy. 

 

   

Zamawiający  Wykonawca 

 

 

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

  

 

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

        

 

 



                                                                                                                            Chełm, dnia   20.... r. 

 

Nazwisko i imię (imiona)  ......................................................................................................................................  

Adres zamieszkania  ...............................................................................................................................................  

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

Imiona rodziców  ....................................................................................................................................................  

Data i miejsce urodzenia  .......................................................................................................................................  

Seria i numer Dowodu Osobistego  ........................................................................................................................  

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

NIP  .........................................................................................................................................................................  

Nazwa banku, numer konta  ...................................................................................................................................  

Adres Urzędu Skarbowego  ....................................................................................................................................  

 

RACHUNEK 

dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, ul. Pocztowa 54 

za przygotowane i przeprowadzone wykłady/ćwiczenia na kierunku:  

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

zgodnie z umową zlecenie z dnia .............................., za okres od ........................... do ......................... 

 

1. Studia stacjonarne – wykłady .......... godz. x .................... zł ........ gr suma .................... zł ........ gr 

2. Studia stacjonarne – ćwiczenia .......... godz. x .................... zł ........ gr suma .................... zł ........ gr 

3. Studia niestacjonarne – wykłady .......... godz. x .................... zł ........ gr suma .................... zł ........ gr 

4. Studia niestacjonarne – ćwiczenia .......... godz. x .................... zł ........ gr suma .................... zł ........ gr 

5. Kursy/szkolenia                             .......... godz. x .................... zł ........ gr suma .................... zł ........ gr 

 

Razem należność wynosi .............. zł ....... gr, słownie .......................................................................................... 

 

1. Suma należności brutto     .................... zł ........ gr        

2. Składka na ubezpieczenia społeczne* 

 emerytalne (............ % )                                         .................... zł ........ gr        

 rentowe      (............ % )                                  .................... zł ........ gr        

 chorobowe (............ % )                                  .................... zł ........ gr        

3. Koszty uzyskania                   20 %   .................... zł ........ gr        

4. Dochód do opodatkowania               .................... zł ........ gr        

5. Zaliczka na podatek dochodowy 18%        .................... zł ........ gr        

6. Ubezpieczenie zdrowotne………..   .................... zł ........ gr        

7. Ubezpieczenie zdrowotne………..    .................... zł ........ gr        

8. Przelew do US       .................... zł ........ gr        

9. Do wypłaty       .................... zł ........ gr        

10. Składka płatnika na ubezpieczenia społeczne*  .................... zł ........ gr        

11. Składka na FP*      .................... zł ........ gr        
* Jeżeli dochód od tej umowy podlega ubezpieczeniu                

 Razem do wypłaty .................................. zł ................ gr 

 

Upoważniam do przekazania powyższej kwoty na wskazany rachunek bankowy. 

Odpowiedzialność karno-skarbowa za podanie danych niezgodnych z prawdą jest mi znana.  

           

           .............................................. 
              data i podpis wystawcy rachunku 
 

Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym 

 

.................................................. 
           (podpis sprawdzającego) 

Stwierdzam wykonanie prac objętych powyższym rachunkiem i zatwierdzam do wypłaty                     

           

                                                                                                                        ............................................... 
                         podpis Kanclerza 

 



 

Oświadczenie Zleceniobiorcy 
Dane osobowe 
Nazwisko……………………………………. Imiona 1)................. ………………2)……………………….. 
Data urodzenia……………………………………  
Nazwisko rodowe ............................................. Obywatelstwo…………………………..……. 
PESEL ................................................................  NIP……………………………………………. 
Nr karty stałego pobytu (wypełniają obcokrajowcy) …………………………………………………….. 

Nr telefonu …………………………………………………….. 

Adres zamieszkania 
Województwo………………………………... Powiat............................... Gmina…………….………… 
Ulica .........................................................................  Nr domu ..............  Nr mieszkania……………… 
Miejscowość ............................................. …. Kod pocztowy ............ .…….. Poczta ………..….…... 

Adres zameldowania 
Województwo………………………………... Powiat............................... Gmina…………….………… 
Ulica .........................................................................  Nr domu ..............  Nr mieszkania……………… 
Miejscowość ............................................. …. Kod pocztowy ............ .…….. Poczta ………..….… 

Urząd Skarbowy (właściwy dla Zleceniobiorcy ze względu na adres zamieszkania)  

 

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

 

Jako Wykonawca umowy zlecenie oświadczam, że: 

1. □ Jestem jednocześnie zatrudniona/y na podstawie umowy o pracę lub równorzędnej. 

Moje wynagrodzenie ze stosunku pracy w kwocie brutto wynosi:  

□ co najmniej minimalne wynagrodzenie,  

□ mniej niż minimalne wynagrodzenie. 

       □ przebywam na urlopie wychowawczym  

       □ przebywam na urlopie bezpłatnym 

2. □ Wykonuję równocześnie pracę na podstawie innej umowy zlecenie w okresie  

       od …………….... do …………….…  od której są potrącane składki emerytalno – rentowe  
       a  wynagrodzenie stanowiące podstawę wymiaru składek w kwocie brutto wynosi: 

□ co najmniej minimalne wynagrodzenie. 

□ mniej niż minimalne wynagrodzenie. 

 

3. □ Jestem już ubezpieczony z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i z tego tytułu                 

opłacam za siebie składki na ubezpieczenie społeczne od kwoty brutto stanowi: 

□ co najmniej minimalne wynagrodzenie,  

□ mniej niż minimalne wynagrodzenie. 

4. □ Podlegam ubezpieczeniu społecznemu rolników. 

5. □ Podlegam ubezpieczeniu  społecznemu z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego. 

6. Jestem:   □ emerytem   □ rencistą (nr świadczenia i kto wypłaca): ……………………………….. 

7. □ Mam ustalone prawo do emerytury (renty) określonej w przepisach o zaopatrzeniu 

emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym 
funkcjonariuszy Policji: 

nr świadczenia ........................................  organ wypłacający ................................................  

8. □ Posiadam orzeczenie o niepełnosprawności (podać stopień) ...............................................  

9. □ Jestem uczniem szkoły ponadpodstawowej lub studentem i nie ukończyłam/em 26 lat.* 

10. □ Nie pracuję, nie jestem zarejestrowana/y jako osoba bezrobotna i nie jestem objęta/ty 

ubezpieczeniem społecznym z żadnego tytułu. 



2) 

11. □ Pozostaję w rejestrze bezrobotnych prowadzonym przez Powiatowy Urząd Pracy w:  

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

 
 
Zgodnie z powyższym oświadczeniem z tytułu wykonywania tej umowy: 

1. □ Chcę   □ Nie chcę       być objęta/y dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. 

2. □ Chcę   □ Nie chcę       podlegać dobrowolnemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu. 

 

Oświadczam, iż wszystkie informacje są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym, a odpowiedzialność karna za podanie informacji niezgodnych 

z prawdą lub ich zatajenie jest mi znana.. O wszelkich zmianach dotyczących informacji podanych w oświadczeniu zobowiązuję się powiadomić 

płatnika na piśmie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia tych zmian. W przypadku podania błędnych informacji, a także w razie nie przekazania 

informacji o zmianie danych które mają wpływ na opłacanie składek zobowiązuję się: 

1) zwrócić płatnikowi opłacone przez niego do ZUS-u składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe) finansowane ze środków 

ubezpieczonego oraz odsetki od całego powstałego zadłużenia, w tym od również od zadłużenia powstałego w związku z nieopłaceniem składek 

w części finansowanej przez płatnika 

2) wyrażam zgodę na potrącenia powyższych należności, z wypłacanego mi w przyszłości wynagrodzenia 

Upoważniam Zleceniodawcę do dokonania w moim imieniu zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego i/lub społecznego, o ile wykonywanie 

przeze mnie umowy zlecenia podlegać będzie tym ubezpieczeniom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. 

 

 
 

* status ucznia ma osoba do 31 sierpnia roku w którym kończy szkołę. 

Statusu studenta ma osoba w okresie w którym się kształci i nie ukończyła 26 lat. Statusu studenta nie zachowuje osoba która ukończyła studia I stopnia 

licencjackie (inżynierskie). Status studenta osoba ta uzyskuje od 1 października gdy rozpoczyna studia uzupełniające. 

 

 

 

 

.................................................................
(data i podpis Zleceniobiorcy) 

 



Klauzula Informacyjna 
 

W celu realizacji postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego 

dalej RODO, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie informuje, że: 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 

w Chełmie z siedzibą przy ul. Pocztowej 54, 22-100 Chełm, adres e-mail: rektorat@pwsz.chelm.pl, 

tel. (82) 565 88 95. 

2. W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w funkcjonuje Inspektor Ochrony Danych 

nadzorujący prawidłowość przetwarzania Twoich danych osobowych, z którym można 

skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@pwszchelm.edu.pl, tel. 665 170 003 lub 

pod adresem Inspektor Ochrony Danych ul. Pocztowa 54, 22-100 Chełm. 

3. Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu: zawarcia i wykonywania umowy, przepisów 

podatkowych oraz w celu zapewniania bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa informacji. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zawarta z Tobą umowa ( art. 6 ust. 1 lit b 

RODO), konieczność wykonania obowiązków prawnych, w tym podatkowych (art. 6 ust. 1 lit c 

RODO). 

5. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą podmioty przewidziane przepisami prawa,  oraz 

podmioty, którym Uczelnia zleciła przetwarzanie danych osobowych np. podmioty świadczące 

usługi IT.  

6. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji 

międzynarodowych. 

7. Twoje dane osobowe przechowywane będą przez okres obowiązywania umowy oraz roszczeń 

z niej wynikających, a także do celów podatkowych.  

8. Posiadasz prawo dostępu do swoich danych osobowych (w tym sporządzenia ich kopii), prawo 

żądania sprostowania swoich danych, prawo żądania usunięcia swoich danych, ograniczenia 

przetwarzania  swoich danych osobowych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych. 

9. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

na niezgodne z prawem przetwarzanie Twoich danych osobowych. 

10. Nie będziesz podlegać decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołują wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób 

istotnie na Ciebie wpływają. 

11. Konieczność podania danych wynika z zawartej umowy oraz przepisów prawa wskazanych 

w informacji. 

12. Szczegółowe prawa osoby jak i definicje poszczególnych terminów związanych z ochroną danych 

osobowych, określa RODO. 

 

 Ja, niżej podpisany/a, niniejszym oświadczam, iż zapoznałem/am się z treścią klauzuli 

informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez PWSZ w Chełmie, co wypełnia 

obowiązek informacyjny z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 27.04.2016 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych). 

 

 

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

 (imię i nazwisko, podpis) 

 

mailto:rektorat@pwsz.chelm.pl
mailto:iod@pwszchelm.edu.pl

