
        
 

Człowiek – najlepsza inwestycja 
 
numer umowy 
 
płatne ze środków projektu Feniks poddziałanie 3.3.4 POKL 
 
nazwa jednostki organizacyjnej  
 Kraków, dn. ………….. r. 
 
 
 
 
U M O W A   Z L E C E N I A  
 
zawarta w Krakowie w dniu …………… r. pomiędzy  Uniwersytetem Jagiellońskim 
działającym przez  

Prorektora UJ, prof. dr hab. Piotra TWORZEWSKIEGO, 
Kwestora UJ, dr Marię HULICKĄ, 

zwanym w treści umowy „Zleceniodawcą”,  
a Panią/Panem ……………………………………………zam. …………………………………..                                  
zwaną/ym w treści "Zleceniobiorcą". 
 

§1. 
Wszystkie zadania organizowane są w ramach projektu FENIKS – długofalowego programu 
odbudowy, popularyzacji i wspomagania fizyki w szkołach w celu rozwijania 
podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, matematycznych i informatycznych 
uczniów realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Poddziałanie 3.3.4 
– na podstawie umowy z dnia 02 grudnia 2008 r. nr: UDA-POKL.03.03.04-00-058/08-00. 
 
 

§2. 
      Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać następujące prace: 

1. odpłatnie:  
a) przeprowadzenie 144 godzin zajęć pozalekcyjnych z fizyki w szkole (nazwa i adres 

placówki)………………………………………………………………………………; 
b) zapewnienie opieki nad grupą uczniów biorących udział w projekcie podczas wizyt na 

właściwej uczelni - 6 wizyt. 
2. nieodpłatnie: 

a) przeprowadzenie rekrutacji uczniów uczestniczących w zajęciach; 
b) udział w metodycznym seminarium wstępnym oraz w seminariach rocznych 

organizowanych przez właściwą uczelnię;  
c) zorganizowanie we właściwej szkole konkursu prac uczniowskich  

i zapewnienie opieki nad wytypowanymi na jego podstawie uczestnikami podczas 
finałów uczelnianych;  

d) udzielenie pomocy w organizacji wizyt pracowników uczelni z pokazami we 
właściwej szkole– dwukrotnie w trakcie trwania projektu (4 godziny/wizyta);  

e) udzielenie pomocy w organizacji obozów naukowych dla uczniów; 
f) udzielenie pomocy w opracowaniu materiałów sprawozdawczych oraz 

merytorycznych związanych z realizacją projektu. 
3. W ramach zadania wskazanego w §2 pkt 1 lit. a Zleceniobiorca ma obowiązek: 



a) prowadzenia zajęć z uczniami stosując metodykę nauczania wykorzystującą duŜą 
liczbę doświadczeń pokazowych i pomiarowych, zgodnie z tematyką wskazaną przez 
Zleceniodawcę, z moŜliwością autorskiej modyfikacji treści zajęć; 

b) prowadzenia listy obecności i kontroli frekwencji uczniów;  
c) opieki nad grupą uczniów biorących udział w zajęciach; 
d) prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości z odbywanych zajęć (dzienniki zajęć, listy 

obecności). 
 

§3. 
1. Prace wskazane w §2 pkt 1 lit. a. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać w terminach: 

a. 24 godziny zajęć w okresie 03.2009 – 30.06.2009 r. 
b. 24 godziny zajęć w okresie 01.09.2009 – 31.01.2010 r. 
c. 24 godziny zajęć w okresie 01.03.2010 – 30.06.2010 r. 
d. 24 godziny zajęć w okresie 01.09.2010 – 31.01.2011 r. 
e. 24 godziny zajęć w okresie 01.03.2011 – 30.06.2011 r. 
f. 24 godziny zajęć w okresie 01.09.2011 – 31.01.2012 r. 

2. Prace wskazane w §2 pkt 1 lit. b Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać w terminach: 
a. 1 wizyta (5 godzin)  w okresie 03.2009 – 30.06.2009 r. 
b. 1 wizyta (5 godzin)  w okresie 01.09.2009 – 31.01.2010 r. 
c. 1 wizyta (5 godzin)  w okresie 01.03.2010 – 30.06.2010 r. 
d. 1 wizyta (5 godzin)  w okresie 01.09.2010 – 31.01.2011 r. 
e. 1 wizyta (5 godzin)  w okresie 01.03.2011 – 30.06.2011 r. 
f. 1 wizyta (5 godzin)  w okresie 01.09.2011 – 31.01.2012 r. 

3. Prace wskazane w §2 pkt 2 Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać w terminie do dnia 
30.04.2012 r. – zgodnie z harmonogramem projektu (załącznik nr 1 do umowy). 

 
§4. 

1. Za wykonanie prac wymienionych w §2 pkt 1 lit. a. Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie  
w wysokości 150 zł brutto  (słownie: sto pięćdziesiąt) za kaŜdą godzinę lekcyjną, co stanowi 
łączną kwotę 21 600 zł brutto (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sześćset) za wykonanie 
pełnego zadania. 

2. Za wykonanie prac wymienionych w §2 pkt 1 lit. b. Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie 
w wysokości 150 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt) za kaŜdą wizytę, co stanowi łączną 
kwotę 900 zł brutto (słownie: dziewięćset) za wykonanie pełnego zadania. 

3. Zleceniobiorca wystawia rachunek za wykonane prace (załącznik nr 2 do umowy ) o których 
mowa w §2 pkt 1 w ciągu 7 dni od upływu kaŜdego kolejnego terminu wymienionego w §3 
pkt 1 i 2. 

4. NaleŜność za wykonanie zadań wskazanych w §2 pkt 1 zostanie uregulowana w ciągu 30 dni 
od daty otrzymania rachunku wraz z załączoną dokumentacją tj. potwierdzoną przez 
dyrektora szkoły kserokopią dziennika zajęć oraz listy obecności uczniów. 

5. Dane niezbędne dla celów rozliczeniowych zawiera oświadczenie (załącznik nr 3 do 
umowy). 

6. Zleceniodawca pokrywa koszty dojazdu w celu wykonania zadań wymienionych w §2 pkt 2 
lit. b zgodnie z faktycznie poniesionymi wydatkami - na podstawie biletów załączonych do 
oświadczenia pn. „Zwrot kosztów dojazdu” (załącznik nr 4 do umowy). W przypadku 
korzystania z własnego środka lokomocji zwracana będzie kwota do wysokości wartości 
biletu najtańszego środka transportu publicznego na danej trasie w obie strony. Zwrot 
dotyczyć będzie kosztów dojazdu poniesionych przez uczestnika zadania (nauczyciela). 

7. Zleceniodawca pokrywa koszty dojazdu w celu wykonania zadań wymienionych w §2 pkt 2 
lit. c zgodnie z faktycznie poniesionymi wydatkami - na podstawie biletów załączonych do 
oświadczenia pn. „Zwrot kosztów dojazdu” (załącznik nr 4 do umowy). W przypadku 
korzystania z własnego środka lokomocji zwracana będzie kwota do wysokości wartości 
biletu najtańszego środka transportu publicznego na danej trasie w obie strony. Zwrot 



dotyczyć będzie kosztów dojazdu poniesionych przez uczestników zadania (nauczycieli oraz 
ucznia/uczniów). 

 
§5. 

W razie niedotrzymania przez Zleceniobiorcę warunków niniejszej umowy Zleceniodawcy 
przysługuje prawo jednostronnego rozwiązania umowy i Ŝądania pokrycia przez Zleceniobiorcę 
powstałych z tego tytułu szkód. 
 

§6. 
Zleceniobiorca nie moŜe powierzyć wykonania prac objętych niniejszą umową osobie trzeciej 
bez uzyskania pisemnej zgody Zleceniodawcy. 
 

§7. 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
niewaŜności. 

§8. 
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu 
cywilnego. 

§9. 
Mogące wyniknąć z niniejszej umowy spory rozstrzygać będą rzeczowo właściwe sądy  
w Krakowie. 

 
§10. 

Niniejsze umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. 
 

§11. 
Zleceniobiorca oświadcza, Ŝe wyraŜa zgodę  na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb 
projektu FENIKS. 
 
 
 
....................................... ................................. 
 
 ZLECENIOBIORCA ZLECENIODAWCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

- długofalowy program odbudowy, popularyzacji i wspomagania fizyki w szkołach w celu rozwijania podstawowych  
 kompetencji  naukowo - technicznych, matematycznych i informatycznych uczniów 

 
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 


