
Uniwersytet Wrocławski        

Centrum Edukacji Nauczycielskiej                              Nr umowy…………………………………………   

ul. Cybulskiego 30                  CEN.         .2020.U.GD 

50–205 Wrocław 
 
STANOWISKA KOSZTOWE  
projekty i budżety B000000323  WAŻNE! 

nr zadania 0000000000   Niniejszą umowę proszę odesłać na adres CEN w 2 egzemplarzach 

grupa kosztowa 00000000   wraz z drukami ZUS niezwłocznie w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia praktyki. 

źródło finansowania 10110  Po podpisaniu i zarejestrowaniu umowy, 1 egzemplarz zostanie 

MPK (jedn. org. wg SJO) 65000000 odesłany na wskazany przez Państwa adres. 

konto księgowe 500 

UMOWA ZLECENIA  
 

z dnia ……………………… 2020 r. zawarta pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim,  pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, 

NIP: 896-000-54-08, reprezentowanym przez Pana doc. dr. Leszka Ryka – Dyrektora Centrum Edukacji Nauczycielskiej, 

działającym na podstawie pełnomocnictwa Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, zwanym dalej Zleceniodawcą,  

a Panem(nią): 

 

Nazwisko ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Imiona: 1. ……………………………………………………………………… 2. …………………………………………………………………………… 

 

Miejsce urodzenia ……………………………………………………………………… data urodzenia …………………………………………………………… 

 

Nr PESEL                                                                                

 

Miejsce zamieszkania ………………………………………………………………………………………………… 

 

Ulica ……………………………………………………………………………… Nr domu ……………………………… Nr mieszkania …………………………… 

 

Kod pocztowy ……………-………………… Miejscowość ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Gmina ………………………………………… Powiat ………………………………………… Województwo ……………………………………………………… 

 

Państwo ………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(nazwa i adres urzędu skarbowego)  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(miejsce pracy/ nr emerytury i adres ZUS) 

zwanym dalej Zleceniobiorcą. 

 

§1 

1. Zleceniodawca powierza, a Zleceniobiorca przyjmuje do osobistego wykonania następujące czynności dla 

Zleceniodawcy: opracowanie opinii oceniających przydatność studenta(ów) do pracy pedagogicznej na podstawie 

realizacji założeń opracowanych przez Zleceniobiorcę szczegółowych planów praktyki nauczycielskiej ciągłej, w tym:  

praktyki dydaktycznej (przedmiotowej) i/lub* praktyki opiekuńczo-wychowawczej* proszę wybrać odpowiednio 

Jeżeli w tym samym terminie praktykę odbywało kilku studentów tego samego kierunku studiów, proszę wpisać ich na 

jednej umowie !  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko studenta(ów), rok i kierunek studiów) 

 

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się czynności wymienione w ust. 1 wykonać osobiście ze szczególną starannością 

i dbałością. 

3. Zleceniobiorca nie może powierzyć czynności określonych w ust. 1 innym osobom bez uzyskania uprzedniej zgody 

Zleceniodawcy wyrażonej w formie pisemnej. 

§2 

Strony ustalają termin wykonania pracy do …………………………… 2020 r. 

Odbiór prac następuje na podstawie wystawionego przez Zleceniobiorcę rachunku, a wypłaty dokona kwestura 

Uniwersytetu. 

§3 

Wartość umowy wynosi brutto: ……………………………………………………………………………………………………… zł  

 

(słownie złotych: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………) 

wg kalkulacji:   1 tydz. praktyki studenta = 10 godz. (liczba tygodni znajduje się na skierowaniu) 

praktyka dydaktyczna (przedmiotowa)*: (17 zł x ………… godz. x ……… stud.)   

praktyka opiekuńczo-wychowawcza*: (17 zł x 10 godz. x ……… stud.)    
* niepotrzebne skreślić     
 
 

Nr umowy nadaje UWr 
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ostatni dzień praktyki 



§ 4 

1. Wypłata wynagrodzenia realizowana będzie w miesięcznych okresach rozliczeniowych, w terminie do ostatniego dnia 

miesiąca następującego po miesiącu, za który należne jest wynagrodzenie, po dokonaniu potrąceń należności 

publicznoprawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

2. Wypłata wynagrodzenia realizowana będzie po wykonaniu całości lub części prac objętych zleceniem  

i po przedstawieniu rachunku za dany miesiąc, na konto bankowe Zleceniobiorcy, a w przypadku jego braku - przekazem 

pocztowym na koszt Zleceniobiorcy. 

3. Zleceniobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczenia rachunku Zleceniodawcy, nie później jednak niż do 7-

go dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który należne jest wynagrodzenie. 

 

§ 5 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy, a także jej rozwiązanie lub wypowiedzenie wymagają zachowania formy pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

§ 6 

Świadczenia publiczno-prawne wynikłe z niniejszej umowy ponosi: Zleceniodawca* i Zleceniobiorca*.          

                                                                

§ 7 

Spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu sądom powszechnym   

właściwym dla siedziby Zleceniodawcy. 

§ 8 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy: 

- Kodeksu cywilnego, 

- Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668, z późniejszymi zmianami). 

 

§ 9 

Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,  

w tym jeden egzemplarz dla Zleceniodawcy i jeden dla Zleceniobiorcy. 

 

§ 10 

Do umowy załączono klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych (art. 13 RODO) stanowiącą integralną 

część umowy. 

 

 

 

 

           Podpis nauczyciela          Podpis Dyrektora CEN  

   

 

        …………………………………………………………                                                  ………………………………………………………     

             (Zleceniobiorca – nauczyciel)                                                                      (Zleceniodawca) 

 

 

         zgodnie z ustawą Prawo  

         zamówień publicznych 

         art. 4 pkt 8 

 

Podpis  

Głównego Księgowego UWr 

 

  

                                                           ………………………………………………………… 

                                                                      (Główny Księgowy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Płatne z konta nr ………………………………………………       Wrocław, dnia ……………………………………… 

 

Wystawca rachunku       UWAGA! Rachunek proszę dostarczyć do CEN po zakończeniu praktyki wraz z 

                                                      z zaświadczeniem od pracodawcy.                              

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

imię i nazwisko 

 

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

kod pocztowy i adres zamieszkania 

 

Nr konta ROR    _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / 
 

R A C H U N E K (całkowity/częściowy) do umowy zlecenia 
za miesiąc(e)…………………… rok …………………….. 

 

dla Uniwersytetu Wrocławskiego, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, NIP 896-000-54-08 

Jednostka Uniwersytetu Wrocławskiego: Centrum Edukacji Nauczycielskiej                 uzupełnia UWr 

za wykonanie zgodnie z umową zlecenia z dnia ………………………………………… NR ……………………………………………………………… 

następującej pracy: Zleceniodawca powierza, a Zleceniobiorca przyjmuje do osobistego wykonania następujące czynności 

dla Zleceniodawcy: opracowanie opinii oceniających przydatność studenta(ów) do pracy pedagogicznej na podstawie 

realizacji założeń opracowanych przez Zleceniobiorcę szczegółowych planów praktyki nauczycielskiej ciągłej, w tym: 

praktyki dydaktycznej (przedmiotowej) i/lub* praktyki opiekuńczo-wychowawczej* 

                           dane z umowy 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko studenta(ów), rok i kierunek studiów) 

                    dane z umowy  

wg kalkulacji: praktyka dydaktyczna (przedmiotowa)*: (17 zł x ………… godz. x ………… stud.) 

   praktyka opiekuńczo-wychowawcza*: (17 zł x 10 godz. x ………… stud.) 

  

na ogólną kwotę ……………………… zł (słownie złotych ………………………………………………………………………………………………………) 

 

Oświadczenie dla celów podatkowych 

Proszę wypełnić czytelnie 

Pracuję w: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(nazwa i adres) 

 

Pobieram emeryturę lub rentę nr ………………………………………………………………………………………………………… 

 

Oddział ZUS –u  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(adres) 

Stwierdzam, że wyżej wymienione prace nie są przedmiotem prawa autorskiego. 

Nie prowadzę działalności gospodarczej w zakresie wyżej wymienionych prac. 

Stwierdzam, że powyższe dane podałem zgodnie ze stanem faktycznym. 

Odpowiedzialność karno-skarbowa za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym jest mi znana. 

              Podpis Nauczyciela 

                                                                                                                     …………………………………………………… 

                                                                                                                          (podpis Zleceniobiorcy) 

 

Potwierdzam wykonanie czynności w ramach ww. umowy w liczbie godzin …………… 

W miesiącu …………………… roku …………………… 

                          Pieczęć i podpis Dyrektora szkoły  

         Podpis Nauczyciela             

……………………………………………………                           Stwierdzam wykonanie pracy 

      (podpis Zleceniobiorcy)                               zgodnie z umową                   ……………………………………………………… 
                (pieczęć i podpis Dyrektora szkoły) 

 

         Popis Dyrektora CEN 

 

         ……………………………………………… 

           (podpis Zleceniodawcy) 

Stwierdza się, że prace objęte powyższym rachunkiem zostały wykonane zgodnie z umową i przyjęte bez 

zastrzeżeń. Rachunek sprawdzono pod względem merytorycznym i zatwierdzono na kwotę  ………………….zł. 

       

           Podpis Dyrektora CEN 

         ………………………………………………            

Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym                            (podpis Zleceniodawcy) 

Nr listy płatniczej ………………………………………………………………………… 
* niepotrzebne skreślić 
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