Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

UMOWA ZLECENIE
Nr
Zawarta w dniu …………………. w Dąbrowie Górniczej pomiędzy:
Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Cieplaka 1c, reprezentowaną przez:
1) Kanclerza - mgr Barbara Pikiewicz,
2) Menedżer projektu- ………………………………..
zwaną dalej Zleceniodawcą,
a Panią/ Panem:
zwany dalej
§ 1
Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do …………………………………
§ 2
Zleceniobiorca wykonywać będzie zlecenie od dnia ……………………. do dnia ………………………
§ 3
1.Zleceniodawca zobowiązuje się wypłacić Zleceniobiorcy wynagrodzenie brutto w wysokości:
zł brutto słownie:
2.Wynagrodzenie współfinansowane będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymanych przez Zleceniodawcę
od Instytucji Pośredniczącej na realizację projektu …………………………………………
3.Wynagrodzenie płatne będzie gotówką/przelewem* za całość wykonanego zlecenia bądź za każdą część z osobna
do piętnastego dnia następnego miesiąca obrachunkowego po uregulowaniu wszelkich zobowiązań „Zleceniobiorcy” wobec
Uczelni i przedstawieniu rachunku potwierdzonego przez przyjmującego pracę Menedżera Projektu.
§ 4
1.Zleceniobiorca może/nie może* powierzyć wykonania zlecenia osobie trzeciej.
2.Zleceniobiorca jest obowiązany poinformować Zleceniodawcę w razie swojej choroby lub innej niemożności wykonania
niniejszej umowy.
§ 5
1.Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność na ogólnych zasadach za szkodę wynikłą z niewykonania lub nienależytego
wykonania zlecenia.
2.Strony zgodnie ustalają, iż odpowiedzialność wobec osób trzecich za działania Zleceniobiorcy wynikające z niniejszej umowy
ponosi Zleceniodawca.
§ 6
1.Strony ustalają, że niniejsza umowa może być wypowiedziana w każdym czasie.
2.Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, strona wypowiadająca obowiązana jest do naprawienia szkody.
§ 7
Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.
§ 8
Do spraw nie uregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
§9
Spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla Zleceniodawcy.
§ 10
Niniejsza umowa nie rodzi żadnych skutków w zakresie uprawnień pracowniczych wynikających ze stosunku pracy.
§ 11
Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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