
 
Załącznik nr 5 

do Zarządzenia Rektora Nr R/Z.0201-45/2020 

 

 

UMOWA ZLECENIA 

  

Zawarta w dniu ………………………. w Krakowie, pomiędzy: 

 

Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie  

reprezentowanym przez:  

……………………………………………………………………………...…………………… 

………….………………………………………………………………..……………………… 

zwanym w dalszej części umowy  

„Zamawiającym” 

a  

Panią/Panem ............................................................................................................................. 1 

zamieszkałą/zamieszkałym 

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

PESEL:  ...................................................................... zwanym/zwaną w dalszej części umowy  

„Wykonawcą” 

zwanymi dalej łącznie „Stronami” 

 

o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia funkcji kierownika studiów podyplomowych  

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

2. Kierownik sprawuje bezpośredni nadzór merytoryczny nad przebiegiem studiów 

podyplomowych, w tym nad realizacją programu studiów.  

 

§ 2 

Do uprawnień i obowiązków kierownika studiów podyplomowych należy w szczególności:  

1. bezpośredni nadzór merytoryczny nad przebiegiem edycji studiów, w tym nad realizacją 

programu;  

2. zapewnienie wysokiej jakości kształcenia (weryfikacja sylabusów/kart przedmiotów  

i innych materiałów dydaktycznych, koordynacja procesu ewaluacji);  

3. organizacja we współpracy z Centrum Doskonalenia Kompetencji kolejnych edycji 

studiów;  

4. kwalifikacja kandydatów na studia podyplomowe zgodnie z warunkami rekrutacji  

i standardami kształcenia nauczycieli;   

5. przygotowanie obsady na studia podyplomowe i uzgodnienie stawek we współpracy  

z Dyrektorem Instytutu;  

6. współpraca z kierownikiem Centrum Doskonalenia Kompetencji przy opracowywaniu 

kosztorysu studiów podyplomowych; 

                                                 
1 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie studiów podyplomowych UP:  

https://studiapodyplomowe.up.krakow.pl/wp-content/uploads/sites/34/2020/06/Informacja-o-przetwarzaniu-

danych-osobowych-z-tytułu-zawarcia-umowy-cywilnoprawnej-CDK_2020.pdf 

https://studiapodyplomowe.up.krakow.pl/wp-content/uploads/sites/34/2020/06/Informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-z-tytułu-zawarcia-umowy-cywilnoprawnej-CDK_2020.pdf
https://studiapodyplomowe.up.krakow.pl/wp-content/uploads/sites/34/2020/06/Informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-z-tytułu-zawarcia-umowy-cywilnoprawnej-CDK_2020.pdf


7. przygotowanie harmonogramu studiów podyplomowych oraz terminów 

zaliczeń/egzaminów i egzaminów poprawkowych;  

8. wnioskowanie w sprawach skreślenia z listy słuchaczy, zwrotu opłaty za studia  

i innych związanych z tokiem studiów;  

9. organizacja i nadzór nad praktykami realizowanymi zgodnie z planem studiów;  

10. koordynacja procesu dydaktycznego, w tym zaliczeń i egzaminów; 

11. inne obowiązki związane z prowadzeniem studiów podyplomowych. 

  

§ 3 

Umowa zostaje zawarta na czas trwania studiów podyplomowych, o których mowa w  § 1, 

od dnia ..................................................... do dnia ................................................................ 

 

§ 4 

1. Zleceniodawca ma prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy w przypadku 

niewypełnienia przez Kierownika studiów podyplomowych obowiązków przewidzianych 

w  § 2. 

2. Umowa może zostać rozwiązana również na uzasadniony wniosek Kierownika studiów 

podyplomowych. 

§ 5 

 

1. Za prawidłowe wykonanie czynności określonych w §1, Strony ustalają  

dla Zleceniobiorcy wynagrodzenie brutto .................... zł (słownie: 

…............................................................ złotych 00/100). 

2. Wynagrodzenie płacone będzie semestralnie. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 7 ust. 1, zawiera wszystkie koszty wynikłe  

z realizacji niniejszej umowy  i wyczerpuje wszelkie roszczenia po stronie Wykonawcy 

do Zamawiającego z tytułu realizacji niniejszej umowy. 

4. Wykonawcy przysługiwać będzie prawo do wynagrodzenia i wystawienia stosownego 

rachunku na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez Strony, 

potwierdzającego prawidłowość wykonania zlecenia przez Wykonawcę. 

5. Wykonawca zobowiązany jest wystawienia rachunku z liczbą faktycznie zrealizowanych 

godzin zlecenia i dostarczenia go Zamawiającego. 

6. Płatność zostanie przekazana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany po 

zawarciu niniejszej 

umowy/nr………………………………………………………………, do 15 dnia 

kolejnego miesiąca, od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionego 

rachunku. 

7. Od kwoty wynagrodzenia określonej w ust.1 potrącone zostaną należności 

publicznoprawne, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

§ 6 

Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania prac objętych niniejszą umową osobie trzeciej 

bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zleceniodawcy, ani też nie może przelać na osobę 

trzecią swych praw wynikających z umowy. 

 

§ 7 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 



§ 8 

1. Zamawiający zobowiązuje się do wykonania obowiązków wynikających z art. 304 

Kodeksu pracy, a Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa  

i higieny pracy wynikających z art. 3041 Kodeksu pracy.  

2. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

4. Wszelkie spory wynikające z umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego 

 

§ 9 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje 

Wykonawca, a dwa – Zamawiający. 

 

 

 

 

 

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

 

 

………..................................                         …………................................ 

   Zamawiający           Wykonawca 

 


