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Załącznik nr 1 

UMOWA  ZLECENIE  nr ……./2012 

Zawarta w  Poniatowej, w dniu ……..2012 pomiędzy: 

Zespołem Szkół  w Poniatowej przy ul. Fabrycznej 16c, zwanym dalej Zleceniodawcą,  

reprezentowanym przez  Alicję Niezgodę – Dyrektora Szkoły. 

a Panem/Panią ………………………………., zamieszkałym/łą w ………………………………….. 

legitymującym/cą się dowodem osobistym nr …………… wydanym przez 

…………………………………………. zwanym/ą dalej Zleceniobiorcą. 

 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 

Przedmiotem niniejszej umowy jest przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych  

dla uczniów Zespołu Szkół w Poniatowej z …..………………………….w łącznej  ilości …… godz. 

dydaktycznych, w terminie od ……………….. do ……………… . 

§ 2. 

1. Zajęcia będą odbywać się w terminach i godzinach zgodnych z zatwierdzonym przez 

Zleceniodawcę planem zajęć oraz w miejscach wskazanych przez Zleceniodawcę. 

2. Lista uczestników zostanie dostarczona Zleceniobiorcy najpóźniej do dnia rozpoczęcia 

prowadzenia zajęć.  

 

Prawa i obowiązki Stron 

§ 3. 

W wykonaniu niniejszej Umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się w szczególności do: 

1. Ścisłego przestrzegania godzin zajęć, czasu, przerw, terminów i systemu ocen wprowadzonego 

przez Zleceniodawcę. W przypadku niemożności odbycia zajęć Zleceniobiorca zobowiązuje się 

powiadomić Zleceniodawcę na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem zajęć o 

przyczynach nieobecności. 

2. Prowadzenia dokumentacji zajęć w postaci dziennika zajęć, w tym sprawdzania obecności 

uczestników, systematycznego uzupełniania tematyki prowadzonych zajęć. Dokumentacja po 

zakończeniu zajęć powinna być przekazana niezwłocznie Zleceniodawcy.  

3. W zajęciach dydaktycznych mogą uczestniczyć wyłączenie osoby umieszczone na liście 

uczestników. Obowiązek kontrolowania obecności wskazanych przez Zleceniodawcę uczestników 

kursu spoczywa na Zleceniobiorcy. 

§ 4. 

1. Termin zawiadomienia, o którym mowa w § 3 pkt. 1. nie jest wymagany w sytuacjach losowych 

niemożliwych do przewidzenia.  
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2. W takich sytuacjach Zleceniobiorca jest obowiązany niezwłocznie poinformować Zleceniodawcę 

o przyczynach nieobecności telefonicznie i pisemnie. 

§ 5. 

1. Zleceniobiorca będzie świadczyć usługi z należytą starannością i rzetelnością, zgodnie                                             

z najlepszymi praktykami przyjętymi przy świadczeniu tego rodzaju usług. 

§ 6. 

Zleceniodawca zobowiązuje się do: 

1) wypłaty Zleceniobiorcy wynagrodzenia na warunkach określonych niniejsząUmową na podstawie 

wystawionego rachunku lub faktury przez Zleceniobiorcę. 

2) Zapewnienia sprzętu i warunków do prowadzenia zajęć dydaktycznych w szczególności sali, 

krzeseł, stolików, rzutnika, projektora, ekranu, tablicy, komputerów, sprzętu audio-video oraz 

materiałów dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć. 

§ 7. 

1. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do hospitowania zajęć, a także do przeprowadzenia oceny 

prowadzenia zajęć w oparciu o wyniki ankiety uczestników.  

2. Zleceniobiorca w trakcie trwania zajęć ponosi odpowiedzialność za sprzęt używany w trakcie 

zajęć. 

 

Warunki wynagrodzenia Zleceniobiorcy 

§ 8. 

1. Za przeprowadzone zajęcia  Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie w wysokości …………… zł 

(słownie: ……………….. zł 00/100) za godzinę dydaktyczną zajęć.  Podstawą do wypłaty jest  

przekazany skrypt dla uczniów oraz wystawiony przez Zleceniobiorcę rachunek lub faktura. 

2. Wypłata wynagrodzenia będzie następować w terminie 60 dni od daty złożenia u Zleceniodawcy 

prawidłowo wypełnionego i podpisanego rachunku z zastrzeżeniem ust. 5. 

3. Wypłata będzie dokonywana poleceniem przelewu na konto wskazane przez Zleceniobiorcę z 

zastrzeżeniem ust. 5. 

§ 9. 

Stawka wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, jest stawką brutto i od niej będą 

potrącone obowiązkowe opłaty wynikające z Prawa podatkowego oraz ubezpieczeń społecznych. 

Kary umowne 

§  10. 

1. Jeżeli Zleceniobiorca odstąpi od niniejszej umowy z przyczyn niezależnych od Zleceniodawcy 

zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 1000,00 zł (tysiąc złotych 00/100). 

2. W przypadku braku zawiadomienia, o którym mowa w § 3 pkt. 1, Zleceniobiorca zapłaci 

Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 1000,00 zł (tysiąc złotych 00/100). 

3. Niezależnie od kar umownych przewidzianych w niniejszych paragrafie Zleceniodawca może 

dochodzić od Zleceniobiorcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu 

Cywilnego.  
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Postanowienia końcowe 

§ 12. 

Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej Umowy, a nie nadające się do rozwiązania na 

drodze polubownych negocjacji, Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego 

dla siedziby Zleceniodawcy. 

§ 13. 

Jakiekolwiek zmiany postanowień niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

§ 14. 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.  

 

§ 15. 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – jeden dla Zleceniobiorcy i dwa dla 

Zleceniodawcy. 

 

 

ZLECENIOBIORCA 

……………………………………… 

ZLECENIODAWCA 

……………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 


