Załącznik nr 8 do procedury zatrudniania

UMOWA ZLECENIA Nr

/20.....

Zawarta w dniu ..................................... Elblągu, pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową z siedzibą
w Elblągu

przy

ul.

Wojska

Polskiego

1,

reprezentowaną

przez:

Rektora

PWSZ

w

Elblągu

.......................................................................................................................... zwaną dalej „Zleceniodawcą”,
a ..................................................................., zamieszkałym/ą w: ..................................................................................
(imię, nazwisko)

zwanym dalej „Zleceniobiorcą” została zawarta umowa następującej treści:
§1
Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania następujących czynności :
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
§2
Zlecenie będzie wykonane w terminie od ........................ do ................................. w siedzibie Zleceniodawcy.
§3
Za wykonanie zlecenia, Zleceniodawca wypłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie według stawek umownych
w wysokości ........................ x ....................... = ....................................... zł, (słownie: ............................................),
(liczba godzin)

(stawka za godzinę)

w tym po przyjęciu wykonanej pracy przez Zleceniodawcę, płatne najpóźniej do 14 – go dnia od daty doręczenia
rachunku wg wzoru ustalonego przez Zleceniodawcę.
§4
Wykonane czynności zostaną przyjęte jednorazowo po zakończeniu pracy / etapami *. Przy etapowym przyjęciu
pracy dopuszcza się rachunki częściowe. Do rachunku należy załączyć ewidencję czasu pracy dotyczącą wykonania
zlecenia w okresie objętym przedłożonym rachunkiem.
§5

Zleceniobiorca oświadcza, że (niepotrzebne skreślić)
a)

Jest pracownikiem PWSZ w Elblągu zatrudnionym na podstawie umowy o pracę lub mianowania.

b)

jest pracownikiem ...........................................................................................................................................
(podać nazwę pracodawcy) zatrudnionym na podstawie: stosunku pracy, mianowania, stosunku służbowego,
stosunku pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, członkostwa spółdzielni zajmującej się produkcją
rolną, a wynagrodzenie miesięczne (brutto) z tych tytułów jest* / nie jest wyższe* od kwoty najniższego
wynagrodzenia ustalonej przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej i jednocześnie wnioskuje* / nie wnioskuje*
o objęcie go dobrowolnym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym (po połowie na koszt Zleceniodawcy
i Zleceniobiorcy).

c)

Złożone przez niego powyższe oświadczenie jest zgodne ze stanem faktycznym i jest świadomy
odpowiedzialności karnej z tytułu podania nieprawidłowych danych.
§6

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.
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§7
W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
§8
Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Zleceniobiorca

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

* niepotrzebne skreślić
** dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą

Zleceniodawca

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

