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UMOWA  O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH  

z osobą prowadzącą działalność gospodarczą 

zawarta w dniu  ...................................... 

pomiędzy Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 

30-084 Kraków, ul. Podchorążych 2, zwanym dalej Uczelnią, 

 

a Panem(-nią) ............................................................................ zwanym(-ą) dalej 

Wykonawca, 

zamieszkałym(-ą) 

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

(dokładny adres) 

Prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą. ………………………………..………, 

NIP …………………….. 

 

PESEL 
            

 

§ 1 

Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia w okresie od .......................................... 

do ………..........................  

.................. godzin zajęć dydaktycznych na studiach 

..................................................................................., zgodnie z kartą przydziału wystawioną 

przez jednostkę organizacyjną sporządzającą niniejszą umowę. 

 

§ 2 

Wykonawca zobowiązuje się do osobistego wykonania czynności, o których mowa  

w § 1 niniejszej umowy i nie może powierzyć ich  wykonania innym osobom bez pisemnej 

zgody Uczelni. 

 

§ 3 

1. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wypłacane po wykonaniu zajęć 

dydaktycznych i wystawieniu faktury VAT lub rachunku. 

2. Podstawą dokonania zapłaty jest złożenie przez Wykonawcę zatwierdzonej 

przez Uczelnię faktury VAT/rachunku wraz z prawidłowo sporządzonym kompletem 

dokumentów dt. potwierdzenia prawidłowego wykonania umowy tj. listami obecności 

z przeprowadzonych zajęć, kartą czasu pracy, raportem z realizacji działań, 

ewentualnie innych wskazanych przez Uczelnię. W przypadku zgłoszenia 

przez Uczelnię zastrzeżeń do przedłożonej dokumentacji, Wykonawca 

jest zobowiązany do poprawy dokumentacji zgodnie z uwagami Uczelni.  

3. Zapłata zostanie przekazana na wskazane w fakturze VAT/rachunku konto bankowe 

Wykonawcy. 

4. Zapłata zostanie dokonana w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Uczelnię 

faktury VAT/rachunku wraz z kompletem dokumentacji, o której mowa w ust. 1 

niniejszego paragrafu. 



5. Od wynagrodzenia uzyskanego z tytułu wykonania umowy pobrana zostanie zaliczka 

na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie społeczne 

i zdrowotne, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

§ 4 

1. Kwota wynagrodzenia obliczana jest poprzez pomnożenie liczby faktycznie 

wykonanych godzin zajęć przez stawkę w wysokości ..................... zł za jedną godzinę 

dydaktyczną, którą stanowi 45 minut zajęć. 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu jest wynagrodzeniem 

ryczałtowym i obejmuje wszystkie koszty konieczne do wykonania niniejszej umowy, 

w tym Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie z tytułu konsultacji 

dla studentów, zaliczeń, egzaminów oraz recenzji prac kontrolnych. 

3. W przypadku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania umowy o którym mowa 

w § 1 Wykonawca zobowiązuje się zapłacić karę umowną w wysokości 10 % wartości 

umownej umowy. Jeśli wyrządzona szkoda przewyższa wysokość kary umownej, 

Uczelnia jest uprawniona do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego  

– do wysokości poniesionej szkody. 

 

§ 5 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji 

i danych, które uzyskał w związku z realizacją niniejszej Umowy. 

2. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę warunków niniejszej Umowy, 

niewykonania umowy w terminie, lub wykonania jej w sposób nienależyty, Uczelni 

przysługuje prawo rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym.  

 

§ 6 

1. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

2. Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd 

właściwy dla siedziby Uczelni. 

3. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

4. Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla każdej ze stron. 

 Wykonawca              Uczelnia 

 

 

     .................................................               ...................................................... 
pieczęć Uczelni 

 

 

...................................................... 
podpis i pieczęć Prorektora 

 

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

  podpis i pieczęć kierownika jednostki   podpis i pieczęć Kwestora  

  dydaktycznej sporządzającej umowę  

Opinia nr ……………………………. 


