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UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Nr           /20..... 
 

zawarta w dniu  .....................................  pomiędzy: 

Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Elblągu z siedzibą w Elblągu przy ul. Wojska Polskiego 1, reprezentowaną 

przez:  

…………………………………………… - Rektora PWSZ w Elblągu, 

zwaną dalej „Usługodawca”,  

a  

................................................................... prowadzącym/ą działalność gospodarcza pod nazwą ………………., adres:  

.................................................................................., NIP …………………………….., REGON …………………………... 
(imię, nazwisko) 

zwanym/ą dalej „Usługobiorca” , 

o następującej treści: 

§ 1 

Usługodawca zleca, a Usługobiorca zobowiązuje się do przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych w okresie 

trwania umowy z przedmiotów: ……………………………………. w wymiarze ………………………………………………. 

 

§ 2 

Usługodawca zobowiązuje się zapłacić Usługobiorcy wynagrodzenie za przedmiot umowy po przyjęciu wykonanej 

pracy przez Usługodawcę na podstawie przedstawionych przez Usługobiorcę dokumentów w postaci faktury/rachunku 

oraz ewidencji czasu pracy. Wysokość wynagrodzenia brutto wynosi ……. zł za 1 godzinę dydaktyczną x ……… 

godzin, łącznie ……. zł (słownie ………………). 

 
§ 3 

1. Rozliczenie za wykonane usługi odbędzie się fakturą/rachunkiem, wystawioną/ym do 15-tego dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę, na podstawie przedstawionych przez Usługobiorcę 

dokumentów w postaci ewidencji czasu pracy. Wynagrodzenie określone w § 2 zostanie wypłacone proporcjonalnie 

do liczby godzin zajęć dydaktycznych przeprowadzonych w miesiącu objętym fakturą/rachunkiem. 

2. Termin zapłaty faktury/rachunku Usługobiorcy będzie wynosił 14 dni licząc od daty dostarczenia Usługodawcy 

prawidłowo wystawionej/go faktury/rachunku wraz z ewidencją czasu pracy. 

 

§ 4 

Umowa zostaje zawarta na czas określony od ………………………………….….. do …………………………………….. 
 

§ 5 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 

L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” Zamawiający informuje, że: 

a) Administratorem danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, ul. Wojska 

Polskiego 1, 82-300 Elbląg, www.pwsz.elblag.pl, e – mail:    pwsz@pwsz.elblag.pl, tel.:  55 6290505, 

b) Inspektorem ochrony danych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1, 

82-300 Elbląg, jest Pani Anna Biłyj-Szymko, iod@pwsz.elblag.pl, tel. 531-040-612, 

c) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy –na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

d) dane osobowe będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom upoważnionym z mocy prawa, 

e) dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania lub przez okres wynikający                           

z kategorii archiwalnej dokumentów, w których ujęte są dane, 
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f) przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wnoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, 

przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, wniesienia skargi na 

przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 
§ 6 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 

 
§ 7 

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 

 
§ 8 

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

 

 

 

              Usługodawca                                                                                          Usługobiorca 

 

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

                                                              


