U M O W A Z LE C E N IA N r …… …… …… …… … ….
zawarta w dniu ……………………………… roku w …………………………………………….
pomiędzy:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
reprezentowaną przez:
…………………………………………………………………………………………………………
zwaną w treści umowy Zleceniodawcą,
a
……………………………………………………… zamieszkałą/ym ………………………………… legitymującą/ym się
dowodem osobistym ……………………………………………, zwaną/ym w treści umowy Zleceni obi orcą.
§ 1.
1.Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania dla Zleceniodawcy następujących czynności:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2.Wykonywane czynności będą realizowane w ramach realizacji Projektu Kluczowego „Nowoczesne
technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym”, Program Operacyjny Innowacyjna
Gospodarka, Priorytet 1Badania i Rozwój Nowoczesnych Technologii, Działanie 1.1 Wsparcie badań
naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 1.1.2 Strategiczne programy
badań naukowych i prac rozwojowych.( ZB…………)
3.Podczas wykonywania zlecenia Zleceniobiorca będzie korzystał / nie będzie korzystał* z aparatury,
sprzętu komputerowego, pomieszczeń i innych materiałów niezbędnych do wykonania zlecenia
należących do Zleceniodawcy.
4.Czynności objęte niniejszą umową nie wynikają z obowiązków pracowniczych Wykonawcy,
określonych umową o pracę, aktem mianowania oraz będą wykonywane poza godzinami pracy.
§ 2.
1.Umowa zostaje zawarta na czas określony, od …………………………. do …………………………………….
2.Każda ze stron ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem 2-tygodniowego okresu
wypowiedzenia.

3.Każda ze stron ma prawo rozwiązać niniejszą umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, gdy
druga strona nie wywiązuje się z obowiązków wynikających z umowy.
4.Umowa może być rozwiązana w każdym czasie na mocy porozumienia stron.
§ 3.
1.Z tytułu wykonania czynności, o których mowa w § 1, Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie
w wysokości …………………………… słownie: …………………………………………………
2.Podstawę do zapłaty wynagrodzenia stanowić będzie rachunek przedstawiony przez
Zleceniobiorcę i inne dokumenty dotyczące ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych oraz wynikające
z przepisów finansowych.
3. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 14 dni po przedstawieniu rachunku, z uwzględnieniem
terminów wypłaty wynagrodzeń obowiązujących w Uczelni na rachunek bankowy Zleceniobiorcy
……………………………………………………………………..
4.Z wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, będą odprowadzane obowiązkowe składki
na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczka na podatek dochodowy od osób
fizycznych.
5.Zleceniodawca pokrywał będzie koszty podróży uzgodnionych ze Zleceniodawcą, niezbędnych do
realizacji niniejszej umowy, na zasadach obowiązujących u Zamawiającego w zakresie pokrywania
kosztów podróży służbowych pracowników.
§ 4.
1. Zleceniobiorca zobowiązany jest do osobistego wykonywania czynności określonych
w § 1 umowy.
2 .Zleceniobiorca zobowiązany jest stosować się do wskazówek Zleceniodawcy związanych z
realizacją zleconych czynności .
3. Zleceniobiorca realizujący zlecenie w obiektach Zleceniodawcy zobowiązany jest do zapoznania się
z obowiązującymi u Zleceniodawcy przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz do ich
przestrzegania.
§ 5.
Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji poufnych dotyczących
działalności prowadzonej w ramach Projektu oraz wszelkich danych, do których będzie miał dostęp w
związku z wykonywaniem niniejszej umowy.
§ 6.
1. Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za działania Zleceniobiorcy wobec osób trzecich,
związane z wykonywaniem niniejszej umowy.
2.Zleceniobiorca zobowiązany jest do pełnego zrekompensowania Zleceniodawcy kosztów i szkód
poniesionych w ramach realizacji obowiązku naprawienia szkód wyrządzonych osobom trzecim o
których mowa w pkt.1.
3.Zleceniobiorca zobowiązany jest do wynagrodzenia Zleceniodawcy szkód i strat wyrządzonych przy
wykonywaniu niniejszego zlecenia.
§ 7.
1.Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.
U. z 2014., poz. 1182 z późn. zm.) Zleceniodawca informuje Zleceniobiorcę, że administratorem
danych osobowych Zleceniobiorcy jest Politechnika Rzeszowska im Ignacego Łukasiewicza z
siedzibą: al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów .

2.Dane osobowe będą przetwarzane przez Politechnikę Rzeszowską wyłącznie w celu wykonania
zadań administratora danych związanych z realizacją niniejszej umowy oraz przekazywane do
właściwych organów podatkowych, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także w innych
przypadkach wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Zleceniobiorca ma prawo dostępu
do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
§ 8.
Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 9.
Spory powstałe na tle niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy miejscowo dla
siedziby Zleceniodawcy.
§ 10.
W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 11.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach  jeden egzemplarz dla
Zleceniobiorcy oraz dwa egzemplarze dla Zleceniodawcy.
Koszty Umowy obciążają środki finansowe Projektu Kluczowego
materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym”.
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