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U MOW A  ZLE CE NI A  N r  D W/ ……  

 

 

zawarta w dniu ......................... 2014 r. w  Rzeszowie pomiędzy: 

Politechniką Rzeszowską im. I. Łukasiewicza z siedzibą w Rzeszowie przy al. Powstańców War-

szawy 12, reprezentowaną przez Prorektora ds. nauki prof. dra hab. inż. Leonarda Ziemiańskiego, 

zwaną w treści umowy Zleceniodawcą , 

a Panią/ Panem ......................................................................................................................................   

zamieszkałym(ą)w .................................................................................................................................  

legitymującym(ą) się dowodem osobistym nr ...............................................................   

wydanym przez ..................................................................................................................   

zwanym(ą) w treści umowy Zleceniobiorcą . 

§ 1. 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania dla Zleceniodawcy następujących czynności: 

sprawowania merytorycznej opieki nad Panem/Panią .................................................................... 

studentem kierunku zamawianego Matematyka prowadzonym na Wydziale Matematyki i Fizyki 

Stosowanej Politechniki Rzeszowskiej, odbywającym w .............................................................. 

(nazwa przedsiębiorstwa) staż, realizowany w ramach Zadania 3 – „Organizacja staży w insty-

tucjach finansowych, dodatkowych wykładów, kursów specjalistycznych oraz wyjazdów stu-

dyjnych do uczelni zagranicznych dla studentów kierunku Matematyka” Projektu „Zwiększenie 

liczby absolwentów kierunku Matematyka na Politechnice Rzeszowskiej” (nr umowy o dofi-

nansowanie UDA-POKL.04.01.02-00-097/12), stosownie do indywidualnej umowy zawartej 

pomiędzy Politechniką Rzeszowską a stażystą  i programem stażu. 

§ 2. 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, od  ..................................... do .................................... 

2. Każda ze stron ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem 7- dniowego okresu wypowie-

dzenia.  

3. Każda ze stron ma prawo rozwiązać niniejszą umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, 

gdy druga strona nie wywiązuje się z obowiązków wynikających z umowy.  
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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 wynagrodze-

nie w wysokości 300 zł/m-c za każdego studenta, słownie: trzysta zł 00/100 

2. Wynagrodzenie będzie wypłacane miesięcznie w terminach obowiązujących w Uczelni po 

przedstawieniu przez Zleceniobiorcę rachunku oraz innych dokumentów dotyczących ubezpie-

czeń społecznych, zdrowotnych oraz wynikające z przepisów finansowych. 

3. Podstawę do zapłaty wynagrodzenia stanowić będzie rachunek przedstawiony przez Zlecenio-

biorcę w terminie do dnia  5– go danego miesiąca.  

4. Z wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, będą odprowadzane obowiązkowe składki na ubez-

pieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych.  

§ 4. 

1. Zleceniobiorca zobowiązany jest do osobistego i samodzielnego wykonywania czynności okre-

ślonych w § 1 umowy.  

2. Zleceniobiorca może jednak, za zgodą Zleceniodawcy, powierzyć wykonanie czynności osobie 

trzeciej w sytuacji, w której z przyczyn od niego niezależnych nie może wykonywać umowy 

osobiście. W takim wypadku Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za działania zastępcy tak 

jak za swoje własne.  

§ 5. 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zlecenia, Zleceniodawcy przysługuje kara 

umowna w wysokości 10 % wartości umowy  zlecenia. 

2. Niezależnie od kary umownej Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność na ogólnych zasadach 

za szkodę wynikłą z niewykonania lub nienależytego wykonania zlecenia, jeżeli rozmiar szkody 

przekracza wysokość kary umownej. 

§ 6. 

Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za działania Zleceniobiorcy wobec osób trzecich,  

związane z wykonywaniem niniejszej umowy. 

 

 



 
  

  
Staże współfinansowane ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

„Zwiększenie liczby absolwentów kierunku Matematyka na Politechnice Rzeszowskiej” 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza 

Al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów; Tel. + 48 17 86 51 100, fax + 48 17 85 41 260 

www.prz.edu.pl 

 

§ 7. 

Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 8. 

Spory powstałe na tle niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy.  

§ 9. 

W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.  

§ 10. 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

§ 11. 

Koszty Umowy obciążają (podać źródła finansowania umowy):  

Umowa UDA-POKL.04.01.02-00-097/12 

Zadanie 3 Pozycja 5 kosztorysu. 
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