Projekt pn. „Uruchomienie Praktycznego Kierunku Obsługa Biznesu”.

Umowa …../…../PKOB/201…
1. zawarta zgodnie z przepisami art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych [ tj.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm. ] w związku z realizacją projektu pt.
„Praktyczny Kierunek Obsługa Biznesu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

- w dniu _______________________ w miejscowości Opole pomiędzy
UNIWERSYTETEM OPOLSKIM – z siedzibą: 45-040 Opole, Plac Kopernika 11 A – adres
korespondencyjny: _____________________________________________________ ( NIP 754-000-71-79,
REGON 000001382 ) - zwanym dalej Zleceniodawcą - w imieniu i na rzecz, którego działają:
1./Zbigniew Budziszewski – Kanclerz Uniwersytetu Opolskiego,
- przy kontrasygnacie finansowej Konstantego Gajdy – Kwestora Uniwersytetu Opolskiego .
a pomiędzy
____________________________ ( PESEL _____________ ) – zamieszkałą / zamieszkałym:
00-000
__________________, ul. ______________________ - adres dla doręczeń: 00-000 __________________, ul.
______________________ - zwana / zwany dalej Zleceniobiorcą,
lub
____________________________ prowadzącym / prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą:
____________________________________________ ( NIP 000 000 00 00, REGON 000000000 ) – z siedzibą:
00-000 __________________ ,
ul. ______________________ - adres dla
doręczeń: 00-000 __________________ ,
ul. ______________________ - zwana / zwany
dalej Zleceniobiorcą
- o następującej treści:
§ 1.
1. Zleceniodawca powierza, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania:
Pełnienie funkcji menagera ds koordynacji współpracy z przedsiębiorcami tj.:
a) Nadzorowanie i monitorowanie prowadzonych działań na nowo uruchamianym kierunku studiów
na Wydziale Prawa i Administracji – Praktycznym Kierunku Obsługa Biznesu.
b) Nadzorowanie współpracy pracowników naukowo - dydaktycznych Uniwersytetu Opolskiego
oraz przedstawicieli przedsiębiorców z branż wpisujących się w Regionalne Specjalizacje
Inteligentne Województwa Opolskiego (branże technologii: chemicznych, budownictwa i drewna,
przemysłu maszynowego i metalowego, rolno-spożywcze, przemysłu energetycznego) - biorących
udział w tworzeniu i prowadzeniu nowego kierunku studiów – w ramach 3 zadań ujętych w
projekcie.
Zadanie 1
 koordynowanie pracy interdyscyplinarnego Zespołu Ekspertów,
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 opracowywanie analizy oraz rekomendacji przedsiębiorców
 nadzorowanie ujęcia aspektów praktycznych w proces kształcenia.
Zadanie 2
 Koordynowanie pracy interdyscyplinarnego Zespołu Ekspertów,
 nadzorowanie opracowania Programu kształcenia oraz Podręcznika metodycznego wraz z
jego aktualizacją pod kątem dobrych praktyk oraz analizy efektów kształcenia praktycznego
Zadanie 3
 koordynacja przebiegu zajęć fakultatywnych o profilu praktycznym na każdym roku
kształcenia wraz z dostosowaniem ich zakresu do potrzeb przedsiębiorców i poziomu
studentów,
 nadzorowanie pracę kadry prowadzącej zajęcia fakultatywne oraz kwestię zaliczeń.
 przeprowadzenie analizy efektów kształcenia praktycznego realizowanej po każdym
etapie zajęć fakultatywnych.
2. Zleceniobiorca oświadcza, że świadczenia będące przedmiotem niniejszej umowy wykonywać będzie
osobiście, zobowiązując się jednocześnie do niecedowania praw i obowiązków wynikających z
niniejszej umowy bez uprzedniej zgody Zleceniodawcy.
3. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada umiejętności i kwalifikacje do wykonania zleconych czynności,
ponadto zobowiązuje się do wykonywania powierzonych czynności z uwzględnieniem najnowszych
zdobyczy wiedzy zawodowej, właściwej dla przedmiotu niniejszej umowy.

4. Do wzajemnego współdziałania przy wykonaniu niniejszej umowy strony wyznaczają:
a) ze strony Zleceniodawcy: ................................., tel. …………, e-mail: …………
b) ze strony Zleceniobiorcy: .................................., tel. …………, e-mail: …………
§ 2.
1. Zlecone czynności wykonywane będą w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności
Zleceniodawcy,
2. Zlecone czynności będą wykonywane w obiektach Zleceniodawcy z wykorzystaniem jego narzędzi
i urządzeń oraz energii. Koszt ich zużycia ponosi Zleceniodawca.
3. Jeżeli zlecone czynności będą wykonywane w obiektach Zleceniodawcy z wykorzystaniem jego
narzędzi i urządzeń, to Zleceniobiorca zobowiązany jest do zapoznania się z obowiązującymi
u Zleceniodawcy przepisami i zasadami BHP, p.poż oraz do ich przestrzegania.
4. Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania usługi osobie trzeciej.
5. W trakcie realizacji umowy Zleceniobiorca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji czasu
wykonania umowy.
6. Odbiór pracy nastąpi przez Zleceniodawcę w formie protokołu potwierdzającego wykonanie zleconych
czynności, o których mowa w § 1.
7. W przypadku rozwiązania umowy przed terminem jej zakończenia, Zleceniobiorcy przysługuje
wynagrodzenie za działania prawidłowo wykonane do dnia rozwiązania umowy.
§ 3.
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy w terminie 42
miesięcy od daty
zawarcia umowy.
1. Zleceniodawca może zastrzec, że wykonywanie przedmiotu umowy będzie odbywało się etapami,
zgodnie z ustalonym przez Zleceniodawcę harmonogramem.
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§ 4.
1. Z tytuły wykonania niniejszej umowy, Zleceniodawca wypłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie
w wysokości ………..( słownie: ………………… ) złotych, pomniejszone o należne obciążenia
publicznoprawne wynikające z obowiązujących przepisów prawa
2. Wynagrodzenie zostało określone w postaci iloczynu stawki miesięcznej w wysokości …. zł oraz czasu
pracy w wymiarze ………… miesięcy.
3. Wynagrodzenie będzie wypłacane miesięcznie w kwocie ………………………………zł brutto.

4. Podstawą rozliczenia wykonania przedmiotu umowy będzie odbiór pracy lub jej części bez
zastrzeżeń.
5. Płatność zostanie dokonana, przelewem z rachunku Zleceniodawcy na rachunek
Zleceniobiorcy, na podstawie prawidłowo wystawionego rachunku/faktury w ciągu 30
(trzydziestu) dni od dnia otrzymania rachunku/faktury.
6. Jeżeli z wykonywaniem przedmiotu umowy będzie wiązała się konieczność wyjazdów, koszty
wyjazdu pokryje Zleceniobiorca.
7. Wynagrodzenie
Zleceniobiorcy
podlega
opodatkowaniu
zgodnie
z przepisami
obowiązującymi w dniu wypłaty.
8. Zleceniobiorca zobowiązuje się do poinformowania Zleceniodawcy o wszelkich faktach
mogących mieć wpływ na naliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek
na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy od wynagrodzenia z tytułu niniejszej
umowy.
9. Zleceniodawca zastrzega, iż wypłata wynagrodzenia zostanie dokonana w zależności od posiadania
środków na rachunku bankowym wyodrębnionym na potrzeby Projektu. Termin wypłaty
wynagrodzenia może ulec zmianie w przypadku opóźnienia w przekazywaniu środków na konto
projektu przez Instytucję Pośredniczącą. Jednocześnie UO wypłaci zaległe wynagrodzenie bez

konieczności naliczania z tego tytułu ustawowych odsetek za opóźnienie.
§ 5.
1. W razie niedotrzymania terminu określonego w § 3 niniejszej umowy Zleceniobiorca zapłaci
Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia ustalonego w umowie, za
każdy roboczy dzień opóźnienia. Gdyby szkoda (wynikła z niewykonania zleconych czynności lub
niedotrzymania terminów ich realizacji) przewyższała karę umowną, Zleceniodawcy będzie
przysługiwało prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych.
2. Za każdy udowodniony przypadek nie zachowania należytej staranności przy wykonywaniu niniejszej
umowy lub nieprzestrzegania przewidzianych wymogów i procedur Zleceniodawcy przysługuje kara
umowna w wysokości 0,5 % całkowitej kwoty wynagrodzenia umownego.
3. Zleceniobiorca jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną Zleceniodawcy na skutek nie
powiadomienia przed terminem wypłaty o zmianie danych wpływających na naliczenie
i odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne,
zdrowotne i fundusz pracy.
4. Zleceniodawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku
rażącego naruszenia przez Zleceniobiorcę warunków umowy. O stwierdzonym naruszeniu
Zleceniodawca zobowiązany jest zawiadomić Zleceniobiorcę na piśmie.
5. Za rażące naruszenie warunków umowy ( w odniesieniu do powierzonych prac, określonych w § 1
ust.1 ) uważa się w szczególności:
a.) dwukrotne niedotrzymanie terminów realizacji przedmiotu umowy, ustalonych uprzednio ze
Zleceniodawcą,
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b.) nie przystąpienie do realizacji przedmiotu umowy, niezrealizowanie przedmiotu umowy lub
nienależyte jego wykonywanie.
6. Jeżeli niewykonanie zamówienia będzie spowodowane przyczynami niezależnymi od Zleceniobiorcy,
Zleceniodawca wyznaczy w porozumieniu ze Zleceniobiorcą dodatkowy termin wykonania
przedmiotu zamówienia.
§6
1. Zleceniobiorca oświadcza, że: (skreślić niepotrzebne punkty i fragmenty zdań)
1) jest pracownikiem …………………………………………………………………….………….
(podać nazwę pracodawcy)

zatrudnionym na podstawie umowy o pracę lub mianowania a wynagrodzenie miesięczne (brutto) z
tego tytułu
a) jest równe lub wyższe od kwoty najniższego wynagrodzenia ustalonej przez ministra właściwego
do spraw pracy w związku z czym wnioskuje/ nie wnioskuje o objęcie go dobrowolnym
ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym,
b) jest niższe od kwoty najniższego wynagrodzenia ustalonej przez ministra właściwego do spraw
pracy w związku z czym wnioskuje/ nie wnioskuje o objęcie go dobrowolnym ubezpieczeniem
chorobowym,
2) jest pracownikiem …………………………………………………………………….………….
(podać nazwę zleceniodawcy i okres trwania umowy)

zatrudnionym na podstawie umowy zlecenie z której powstał obowiązek ubezpieczenia społecznego i
zdrowotnego, a wynagrodzenie (brutto) z tego tytułu płatne miesięcznie/ w inny sposób
a) jest równe lub wyższe od kwoty najniższego wynagrodzenia ustalonej przez ministra właściwego
do spraw pracy w związku z czym wnioskuje/ nie wnioskuje o objęcie go dobrowolnym
ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym,
b) jest niższe od kwoty najniższego wynagrodzenia ustalonej przez ministra właściwego do spraw
pracy w związku z czym wnioskuje/ nie wnioskuje o objęcie go dobrowolnym ubezpieczeniem
chorobowym,
3) prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą …………………………………………
(podać nazwę)

4)
5)
6)

7)
8)

której zakres pokrywa/ nie pokrywa się z pracą wykonywaną w ramach podpisanej umowy zlecenie i
jednocześnie podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
a) jest
równa lub wyższa 30% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
ustalonego na dany rok, w związku z czym wnioskuje/ nie wnioskuje o objęcie go dobrowolnym
ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym,
b) jest niższa od 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ustalonego na
dany rok, w związku z czym wnioskuje/ nie wnioskuje o objęcie go dobrowolnym ubezpieczeniem
chorobowym,
jest studentem szkoły wyższej lub uczniem szkoły ponadpodstawowej oraz nie ukończył 26 lat
jest emerytem/ rencistą i nie pozostaje w stosunku pracy w okresie wykonywania niniejszej umowy w
związku z czym wnioskuje/ nie wnioskuje o objęcie go dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym,
w okresie wykonywania niniejszej umowy przebywa na urlopie macierzyńskim/ tacierzyńskim/
rodzicielskim w związku z czym wnioskuje/ nie wnioskuje o objęcie go dobrowolnym ubezpieczeniem
emerytalnym i rentowym,
w okresie wykonywania niniejszej umowy przebywa na urlopie wychowawczym/ bezpłatnym
w związku z czym wnioskuje/ nie wnioskuje o objęcie go dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym,
w okresie wykonywania niniejszej umowy nie jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę oraz nie
ma zawartej innej umowy cywilnoprawnej, z której powstał obowiązek ubezpieczenia społecznego i
zdrowotnego w związku z czym wnioskuje/ nie wnioskuje o objęcie go dobrowolnym ubezpieczeniem
chorobowym.
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2. Imienny raport RMUA dla Zleceniobiorcy, który nie jest pracownikiem UO, o wysokości należnych
składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu umowy zlecenie będzie wydawany na wniosek
zainteresowanego w Kwesturze.
§ 7.
1. Zleceniobiorca oświadcza, że złożone przez niego oświadczenia w § 6 umowy i Załączniku są zgodne ze
stanem faktycznym i jest świadomy odpowiedzialności karnej z tytułu podania nieprawdziwych danych
oraz zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia płatnika składek o wszelkich zmianach w
stosunku do danych zawartych w § 6.
2. W przypadku nie poinformowania w stosownym czasie o zmianie danych, jeżeli brak tych informacji
spowoduje konsekwencje finansowe dla Uniwersytetu Opolskiego, Zleceniobiorca zobowiązuje się do ich
pokrycia w pełnej wysokości.
1.

2.

3.

4.

5.

§ 8.
Jeżeli w wyniku wykonywania przedmiotu niniejszej umowy powstanie utwór w rozumieniu ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. nr 90 poz. 631 ze
zm.), to Zleceniobiorca – w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4, zobowiązuje się do
przeniesienia na Zleceniodawcę autorskich praw majątkowych do tak powstałego utworu.
Z chwilą wykonania przedmiotu umowy, Zleceniobiorca – Autor – zobowiązuje się przenieść na
Zleceniodawcę całość praw autorskich do utworu, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych,
na wszelkich znanych w chwili zawarcia niniejszej umowy polach eksploatacji, a w szczególności:
a. w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia utworu – wytwarzanie dowolną techniką, w tym
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b. w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami utworu – wprowadzenie do obrotu, użyczenia,
najem oryginału lub egzemplarzy utworu,
c. wprowadzania do obrotu nośników zapisów wszelkiego rodzaju, w tym np. CD, DVD,
Blue-ray, a także publikacji wydawniczych realizowanych na podstawie utworu lub z jego
wykorzystaniem,
d. wszelkie rozpowszechnianie, w tym wprowadzania zapisów utworu do pamięci komputerów
i serwerów sieci komputerowych, w tym ogólnie dostępnych w rodzaju Internet i udostępniania ich
użytkownikom takich sieci,
e. przekazywania lub przesyłania zapisów utworu pomiędzy komputerami, serwerami
i użytkownikami (korzystającymi), innymi odbiorcami, przy pomocy wszelkiego rodzaju środków i
technik,
f. publiczne udostępnianie utworu, zarówno odpłatne, jak i nieodpłatne, w tym w trakcie prezentacji
i konferencji oraz w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez
siebie wybranym, w tym także w sieciach telekomunikacyjnych i komputerowych lub w związku
ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych, w tym również – z zastosowaniem w tym celu usług
interaktywnych.
W ramach ustalonego w § 4 wynagrodzenia Zleceniobiorca przenosi na Zleceniodawcę prawo
zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego w całym okresie ochrony autorskich praw
majątkowych.
Zleceniobiorca upoważnia również Zleceniodawcę do rozporządzania oraz korzystania z utworów
stanowiących opracowanie utworu, w zakresie wskazanym w ust.1 powyżej. Wskazane upoważnienie
może być przenoszone na osoby trzecie bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody.
Strony zgodnie postanawiają, że Zleceniobiorcy przysługuje prawo pierwszego wydania utworu
w okresie dwóch lat od dnia nabycia praw. Zleceniobiorcy nie przysługuje z tego tytułu prawo do
dodatkowego wynagrodzenia*.
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1.

2.

3.

4.

§ 9.
Zleceniobiorca oświadcza, że utwór będzie wynikiem jego oryginalnej twórczości i nie będzie naruszać
praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich oraz dóbr osobistych, jak również, iż osobiste
i majątkowe prawa autorskie do utworu nie są ograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich.
Zleceniobiorca oświadcza ponadto, że utwór nie był publicznie rozpowszechniony lub udostępniony
za pośrednictwem jakichkolwiek środków przekazu lub rozpowszechniania.
W razie stwierdzenia nieprawdziwości oświadczeń, o których mowa w ust. 1 powyżej, lub też wad
prawnych utworu, Zleceniodawca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy, w terminie 21 dni od
powzięcia wiadomości o nieprawdziwości oświadczeń lub żądania zwrotu wypłaconego
wynagrodzenia wraz z odsetkami w wysokości ustawowej od dnia zapłaty do dnia zwrotu
wynagrodzenia. W każdym wypadku określonym w niniejszym ustępie, Zleceniodawca będzie także
uprawniony do dochodzenia naprawienia szkody w pełnym zakresie.
W razie wystąpienia przez osoby trzecie przeciwko Zleceniodawcy z roszczeniami z powodu
naruszenia praw własności intelektualnej, Zleceniobiorca podejmie wszelkie kroki niezbędne do
obrony przed tymi roszczeniami, a w przypadku, gdy wskutek wystąpienia z takimi roszczeniami
Zleceniodawca lub osoby trzecie, którym Zleceniodawca udzieli prawa do korzystania z dzieła, będą
musiały zaniechać korzystania z utworu w całości lub w części lub wydane zostanie orzeczenie
zobowiązujące do zapłaty z jakiegokolwiek tytułu na rzecz osób trzecich, Zleceniobiorca naprawi
wszelkie szkody wynikające z roszczeń osób trzecich, w tym zwróci koszty i wydatki poniesione w
związku z tymi roszczeniami.
Zleceniodawca niezwłocznie zawiadomi Zleceniobiorcę o wszelkich roszczeniach z powodu naruszenia
praw własności intelektualnej do utworu, skierowanych przeciwko Zleceniobiorcy.

§ 10.
Wszystkie warunki niniejszej umowy obowiązują strony bez potrzeby osobnych wezwań, przy czym
strony nie mogą powoływać się na warunki ustalone ustnie.
§ 11.

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zgody obu stron wyrażonej
w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Dla rozstrzygnięcia ewentualnych sporów mogących wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, strony
poddają się orzecznictwu Sądów Powszechnych właściwych dla miejsca siedziby Zleceniodawcy.
§ 12.
Zleceniobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych, w celu realizacji niniejszej umowy.

§ 13.
Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden
egzemplarz otrzymuje Zleceniobiorca, a jeden Zleceniodawca.
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§ 14.
Integralną część umowy stanowią załączniki*:
1) Złożona przez Zleceniobiorcę Oferta

___________________________________________
ZLECENIOBIORCA
…………………………….
data

___________________________________________
ZLECENIODAWCA
…………………………….
data
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