
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 85/08/09 
 

 Źródło finansowania …….…., MPK .……. 
 

Umowa zlecenie nr UZ/..…. /…/…… 
dla pracowników Administracji Centralnej 

 

zawarta w dniu ………………. pomiędzy: Politechniką Śląską, ….……..……………………………. 

reprezentowaną przez ……………………..……..…………………… , zwaną dalej Zamawiającym, a:  

imię i nazwisko: ……………………………..…… NIP: ..………...., pesel: ………………, adres zam.: 

…………………………..……………………..........., zatrudnienie: ………………………, stanowisko: 

…………………… zwanym dalej Wykonawcą, o następującej treści: 

§ 1 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się wykonać osobiście następującą pracę:  
 

2. Ustalenia dodatkowe: ………………………………………………………………………………… 
 

§ 2 

1. Zamawiający oświadcza, że praca określona w § 1 nie wchodzi w zakres obowiązków służbowych 

Wykonawcy i wykonana będzie poza godzinami pracy.  

2. Czynności określone w § 1 nie należą do zakresu zadań innych osób zatrudnionych w jednostce 

/kom. org.  

3. Uzasadnienie celowości zlecanej pracy: ……………………………………………………………... 

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

§ 3 

1. Wykonawca wykona pracę określoną w § 1 w terminie od dnia                     
*
 do dnia                  . . . 

2. Wykonawca nie jest uprawniony do powierzenia przyjętej pracy osobie trzeciej.  

3. Zamawiającemu przysługuje w trakcie wykonywania umowy prawo oceny jakości wykonania zlecenia.  
 

§ 4 

1. Za wykonanie zleconych czynności Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie                     zł 

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

2. Podstawa wynagrodzenia: ……………………………………………….………………………….. . 

3. Wypłata wynagrodzenia nastąpi po wykonaniu zlecenia, przelewem na konto bankowe 

Wykonawcy, na podstawie rachunku wystawionego przez Wykonawcę.  
 

§ 5 

1. W sprawach wynikających z niniejszego stosunku prawnego odpowiedzialność wobec osób 

trzecich ponosi Zamawiający.  

2. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.  

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wypowiedzenia umowy zlecenia, ze skutkiem na dzień 

doręczenia oświadczenia o wypowiedzeniu.  

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.  

5. Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego.  

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

 
  

 WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 
 

Wyrażam zgodę na podjęcie pracy:
**

 

 
    

 podpis Kierownika jednostki lub komórki org. Akceptacja Rektora Kontrasygnata Kwestora 
 

 
* umowę należy zgłosić do systemu ZUS w terminie 3 dni od tej daty – zobacz: http://www.polsl.pl/adc/ 

** gdy Wykonawcą jest pracownik Politechniki Śląskiej 

http://www.polsl.pl/adc/
user
Użyj klawisza TAB do przechodzenia między polami podczas edycji
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