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Załącznik nr 5 do zarządzenia Rektora 
nr 44 z dnia 18 lipca 2018 r. 

 

UMOWA ZLECENIA 
NA PRZEPROWADZENIE ZAJ ĘĆ DYDAKTYCZNYCH  

Z ROZPORZĄDZENIEM AUTORSKIMI PRAWAMI MAJ ĄTKOWYMI 

nr CRU – ………………. 

 
nr wniosku w Workflow1: ……………………………… 

 
zawarta w dniu ………………………… w Warszawie 

 
pomiędzy: 
 
Szkołą Główną Handlową w Warszawie, al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, 
NIP: 525-000-84-07, REGON: 000001502, zwaną dalej Zleceniodawcą, 
reprezentowaną przez działającego/ą z upoważnienia Rektora2: 

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

 ......................................................................................................................................  
(imię i nazwisko, stanowisko/funkcja) 

a3 

� Panem/Panią ……………………………………………………………………….………. 
(imię i nazwisko) 

� Osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą ………………………………... 

………………………………………………………………………………………………… 
(nazwa, imię i nazwisko) 

adres: ............................................................................................................................  

posiadającym/ą PESEL/REGON4 .................................., NIP5  .....................................  

zwanym/ą dalej Zleceniobiorcą. 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania 
następujących czynności: 
przygotowanie i przeprowadzenie, z wykorzystaniem autorskich metod  
i materiałów dydaktycznych, zindywidualizowanych i dostosowanych do potrzeb 
danej grupy zajęć dydaktycznych z przedmiotu: ………………………………………. 

 ..................................................................................................................................  
(nazwa i forma) 

                                                           
1 Wpisać numer nadany wnioskowi o zawarcie umowy w systemie Workflow. 
2 Osoba działająca na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Rektora. 
3 Wybrać właściwe. 
4 W przypadku osób fizycznych – podać PESEL; w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – podać 

REGON. 
5 Podać tylko w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. 
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w liczbie grup: ....................... i liczbie godzin przedmiotu wg planu: ........................ 

w ramach prowadzonych przez Zleceniodawcę3: 

� studiów: � pierwszego stopnia � drugiego stopnia � doktoranckich 

� stacjonarnych � niestacjonarnych 

na ......... roku, kierunku: …………………………………………………………………. 

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

� studiów podyplomowych � kursu � szkolenia 

pt.: ............................................................................................................................. 

edycja: ....................................................................................................................... 

zgodnie z sylabusem przedmiotu, stanowiącym załącznik do umowy, w tym: 
opracowanie i utrwalenie autorskich materiałów dydaktycznych i ich udostępnienie 
studentom/doktorantom/słuchaczom3 odbywającym zajęcia we wskazanej grupie; 
konsultacje merytoryczne dla studentów/doktorantów/słuchaczy3  
z wykorzystaniem, stworzonych na potrzeby zajęć, autorskich materiałów; 
przeprowadzenie sprawdzianów, zaliczeń i egzaminów w toku zajęć i kończących 
zajęcia w oparciu o opracowane autorskie pytania, zadania i inne narzędzia 
weryfikacji uzyskanych efektów kształcenia; dokonanie oceny i recenzji prac 
wskazanej grupy studentów/doktorantów/słuchaczy3 z wykorzystaniem 
specjalistycznej wiedzy; kierowanie przygotowaniem pracy końcowej lub 
dyplomowej wskazanej grupy studentów/doktorantów/słuchaczy3  
z wykorzystaniem specjalistycznej wiedzy oraz sporządzenie opinii w tym 
zakresie; inne: ........................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 

2. W celu wykonania umowy Zleceniodawca zobowiązuje się w szczególności do 
nieodpłatnego udostępnienia sali wykładowej wraz z aparaturą i urządzeniami 
niezbędnymi do przeprowadzenia zajęć dydaktycznych na zasadach 
obowiązujących u Zleceniodawcy. 

3. Zleceniobiorca zobowiązuje się stosować do ustalonych przez Zleceniodawcę 
zasad i reguł korzystania ze środków wymienionych w ust. 2, a w przypadku ich 
uszkodzenia, zagubienia lub wyrządzenia innej szkody w mieniu Zleceniodawcy, 
do jej naprawienia. Naprawienie szkody nastąpi przez potrącenie z wynagrodzenia 
Zleceniobiorcy. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach 
ogólnych odszkodowania przekraczającego wartość wynagrodzenia 
Zleceniobiorcy. 

4. Zleceniodawca, niezależnie od zobowiązań określonych w ust. 2, � zobowiązuje 
się / � nie zobowiązuje się3 zapewnić nieodpłatnie lub dokonać zwrotu 
uzgodnionych kosztów poniesionych w celu wykonania umowy6: 

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

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

                                                           
6 W przypadku zobowiązania do pokrycia kosztów należy wymienić rodzaje kosztów i maksymalną ich wysokość do jakiej 

Zleceniodawca zobowiązuje się je pokryć. 
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§ 2 
Czas trwania umowy i miejsce wykonania 

1. Zajęcia dydaktyczne realizowane będą w terminie od ............................. do 

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

2. Zajęcia dydaktyczne realizowane będą w3: 

� siedzibie Zleceniodawcy lub w miejscu prowadzenia działalności przez 
Zleceniodawcę, 

� innym miejscu (wymienić): ………………………………......................................... 

§ 3 
Sposób wykonywania umowy  

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania czynności określonych w § 1 
umowy i powierzonych mu przez Zleceniodawcę z dochowaniem najwyższej 
staranności oraz oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje,  
w szczególności naukowe i dydaktyczne, do ich wykonania. 

2. Zleceniobiorca może powierzyć wykonanie prac wymienionych w § 1 innym 
osobom wyłącznie za wyrażoną na piśmie zgodą Zleceniodawcy. Wykonanie 
zajęć może zostać powierzone wyłącznie osobie posiadającej kwalifikacje nie 
mniejsze niż Zleceniobiorca, i zostanie zaakceptowana przez Zleceniodawcę.  
O niemożności osobistego wykonania zlecenia Zleceniobiorca zobowiązany jest 
powiadomić Zleceniodawcę co najmniej na 7 dni przed terminem zajęć 
dydaktycznych, a w przypadku wystąpienia nie dających się przewidzieć 
okoliczności losowych (np. nagła choroba), niezwłocznie po ich wystąpieniu. 

3. W przypadku nienależytego wykonania przez Zleceniobiorcę czynności 
określonych w § 1, Zleceniodawca może odpowiednio obniżyć wynagrodzenie 
należne Zleceniobiorcy.  

4. W przypadku stwierdzenia wad w wykonanych przez Zleceniobiorcę materiałach 
dydaktycznych określonych w § 1, jest on zobowiązany do ich nieodpłatnego 
usunięcia w terminie 7 dni od daty zgłoszenia ich przez Zleceniodawcę lub osobę 
przez niego upoważnioną, albo w innym wyznaczonym terminie. 

5. W przypadku braku zgody Zleceniodawcy, o której mowa w ust 2 , Zleceniodawca 
ma prawo, według własnego uznania: 

1) wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia; 
2) powierzyć częściowe wykonanie objętych umową czynności innej osobie, 

informując o tym Zleceniobiorcę; 
3) zmienić termin wykonania czynności będących przedmiotem umowy. 

6. Zleceniobiorca i podwykonawca zobowiązani są prowadzić zajęcia w imieniu 
Zleceniodawcy. 

7. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas 
wykonywania czynności objętych umową w majątku Zleceniodawcy. 

§ 4 
Przyjęcie zajęć 

1. Prawidłowe przeprowadzenie zajęć zostanie stwierdzone przez Zleceniodawcę 
adnotacją o ich przyjęciu na rachunku/fakturze3 Zleceniobiorcy. 

2. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia zajęć, jeśli zawierają one braki 
formalne lub merytoryczne, a w szczególności nie wyjaśniają dostatecznie 
podjętych zagadnień, zawierają zbytnie uproszczenia lub fałsz, zwłaszcza gdy nie 
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zostanie zrealizowany zakres kształcenia określony w sylabusie przedmiotu.  
W tych przypadkach uznaje się, że przy wykonywaniu zlecenia nie dochowano 
należytej staranności. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Zleceniodawca wyznacza Zleceniobiorcy 
dodatkowy termin na wprowadzenie niezbędnych korekt i ponowne wykonanie 
odpowiedniej części przedmiotu umowy. 

4. Jeśli pomimo upływu terminu, o którym mowa w ust. 3, zajęcia nadal nie będą 
spełniały wymagań, Zamawiający może podjąć działania, o których mowa w § 3 
ust. 3 lub ust. 5 pkt 1 lub 2. 

5. Do przyjęcia wykonania zlecenia oraz oceny jego jakości Zleceniodawca  

upoważnia: …………………………………………………………………………………. 

 ..................................................................................................................................  
(imię i nazwisko, stanowisko) 

§ 5 
Wynagrodzenie  

1. Łączne wynagrodzenie Zleceniobiorcy w całym okresie trwania umowy ustala się 

do wysokości ............... zł brutto (słownie złotych: ……………………………………. 

.................................................................................................................................). 

2. Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie w kwocie ......................... zł 

brutto za każdą godzinę lekcyjną7 prowadzenia zajęć (słownie złotych: …………… 

.................................................................................................................................), 

płatne po zakończeniu każdego miesiąca na podstawie rachunku/faktury3. 

3. Strony uzgadniają, że zlecenie wykonywane będzie przez liczbę godzin określoną 

w załączniku nr 1 do umowy, łącznie jednak nie więcej niż ............ godzin w całym 

okresie obowiązywania umowy. 

§ 6 
Honorarium autorskie  

1. Zleceniodawca wypłaci Zleceniobiorcy honorarium z tytułu rozporządzenia na 
rzecz Zleceniodawcy, na zasadach określonych w § 8, autorskimi prawami 
majątkowymi do utworów stworzonych w celu wykonania zlecenia. 

2. Łączne honorarium Zleceniobiorcy w całym okresie trwania umowy ustala się do 

wysokości ............... zł brutto (słownie złotych: ………………………………………... 

.................................................................................................................................). 

3. Biorąc pod uwagę charakter zlecenia i konieczność stworzenia utworów celem 
przeprowadzenia każdej z godzin dydaktycznych, ostateczna wysokość 
honorarium obliczana będzie w sposób określony w niniejszym ustępie, 
odpowiadający wartości i zakresowi wykorzystania udzielonej licencji. 
Zleceniodawca wypłaci Zleceniobiorcy honorarium obliczane w ten sposób, że 

                                                           
7 Minimalna stawka za godzinę prowadzenia zajęć dydaktycznych nie może być niższa niż minimalne wynagrodzenie asystenta 

za godzinę ponadwymiarową, określone w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich. Za czynności inne niż 
prowadzenie zajęć (np. egzamin, egzamin dyplomowy itp.) stawka ta może być niższa – w przypadku wynagradzania za 
każdą egzaminowaną osobę; 1 egzaminowana osoba = 1 godzina (w pozostałych przypadkach za czas trwania egzaminów). 
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jego kwota stanowić będzie iloczyn liczby faktycznie przeprowadzonych godzin 
zajęć dydaktycznych, o których mowa w § 5 ust. 3, i kwoty ....................... zł brutto8 
(słownie złotych: .....................................................................................................). 

4. Honorarium płatne będzie w comiesięcznych ratach na podstawie 
rachunku/faktury3, po zakończeniu każdego miesiąca w oparciu o liczbę godzin 
zajęć dydaktycznych przeprowadzonych w tym miesiącu. 

§ 7 
Zasady wypłaty wynagrodzenia i honorarium  

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wystawienia rachunku/faktury3 za dany miesiąc 
do ostatniego dnia tego miesiąca i wyszczególnienia w nim faktycznej liczby 
godzin wykonywania zlecenia w danym miesiącu. Faktyczna liczba godzin 
wykazana za cały okres obowiązywania umowy nie może być większa niż 
określona w § 5 ust. 3. Dotyczy to także liczby godzin uwzględnianych przy 
określaniu kwoty należnego honorarium. 

2. Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty kwoty wynagrodzenia i honorarium3: 
� do 15-go dnia miesiąca, pod warunkiem złożenia Zleceniodawcy prawidłowo 

wystawionego przez Zleceniobiorcę rachunku do końca miesiąca 
poprzedzającego miesiąc wypłaty, albo 

� w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zleceniodawcę prawidłowo 
wystawionej przez Zleceniobiorcę faktury. 

Za dzień dokonania płatności będzie uważany dzień złożenia przez 
Zleceniodawcę dyspozycji płatności. 

3. Kwoty, o których mowa w § 5 ust. 1 i 2 oraz § 6 ust. 2, nie ulegną podwyższeniu 
przez cały okres trwania umowy. 

4. Wynagrodzenie i honorarium określone w § 5 i § 6 obejmuje również wszelkie 
wydatki Zleceniobiorcy poniesione przez niego w związku z lub w toku wykonania 
umowy, z zastrzeżeniem § 1 ust. 4. 

5. Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za faktyczne wykonywanie 
czynności wynikających z umowy. Postanowienia zdania poprzedniego stosuje się 
odpowiednio do wypłacanego honorarium. 

6. Zleceniobiorca oświadcza, że utwory wykonane w ramach umowy będą 
wykonywane w ramach działalności, o której mowa w art. 22 ust. 9b ustawy  
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U.  
z 2018 r. poz. 200, z późn. zm.)9. 

7. Zleceniobiorca będący uczestnikiem studiów doktoranckich prowadzonych przez 
Zleceniodawcę, wyraża zgodę na obniżenie należnego mu wynagrodzenia  
o kwotę stanowiącą iloczyn stawki za godzinę prowadzenia zajęć i honorarium 
oraz liczby godzin zajęć dydaktycznych zaliczonych do obowiązkowego wymiaru 
praktyk dydaktycznych wynikającego z art. 197 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca  
2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.). 

                                                           
8 Należy wpisać kwotę obliczoną w następujący sposób: łączna kwota honorarium określona w § 6 ust. 2 podzielona przez 

maksymalną liczbę umówionych godzin określoną w § 5 ust. 3. 
9 /nie dotyczy w przypadku realizacji umowy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej/ 

Art. 22 ust. 9b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że 50% koszty uzyskania przychodów mogą być 
stosowane wyłącznie do przychodów z następujących rodzajów działalności: 
1) twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk 

plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, programów komputerowych, choreografii, lutnictwa 
artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa; 

2) badawczo-rozwojowej oraz naukowo-dydaktycznej; 
3) artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej i estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz  

w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki, kostiumografii, scenografii; 
4) w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i dźwięku, montażystów, kaskaderów; 
5) publicystycznej. 
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Wykonywanie zajęć w ramach praktyk, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie 
stanowi realizacji zlecenia wynikającego z umowy10. 

8. Zleceniobiorca będący pracownikiem SGH, zobowiązuję się, w przypadku 
zaliczenia do pensum dydaktycznego za bieżący rok akademicki, w związku  
z koniecznością jego uzupełnienia, całości lub części godzin zajęć realizowanych 
na podstawie umowy, do zwrotu kwoty wynagrodzenia i honorarium za godziny 
zaliczone do pensum na rachunek bankowy Szkoły Głównej Handlowej  
w Warszawie nr 66 1240 6003 1111 0000 4946 5213 w terminie 14 dni od 
otrzymania wezwania do zapłaty. Jednocześnie wyraża zgodę na potrącenie tej 
kwoty z wynagrodzenia za pracę świadczoną na podstawie umowy o pracę  
w przypadku niedotrzymania powyższego terminu. Jeżeli kwota do potrącenia 
będzie wyższa niż 30% miesięcznego wynagrodzenia, Zleceniobiorca wnosi  
o potrącenie tej kwoty w ratach miesięcznych. Wykonywanie zajęć zaliczanych do 
pensum dydaktycznego nie stanowi wykonywania zlecenia wynikającego  
z umowy11. 

9. Wypłacone Zleceniobiorcy wynagrodzenie i honorarium, o których mowa w § 5  
i § 6, wyczerpują w całości roszczenia Zleceniobiorcy związane z wykonywaniem 
umowy. 

§ 8 
Rozporz ądzenie autorskimi prawami maj ątkowymi  

1. Zleceniobiorca oświadcza, że w celu prawidłowego wykonania umowy  
i przygotowania do przeprowadzenia każdej z godzin dydaktycznych stworzy 
utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880, z późn zm.), do których 
przysługiwać mu będą wyłączne i nieograniczone prawa autorskie (osobiste  
i majątkowe). Zleceniobiorca zapewnia, iż utwory te nie będą obciążone żadnymi 
prawami osób trzecich. 

2. Zleceniobiorca udziela Zleceniodawcy, na czas oznaczony, odpowiadający 
okresowi na jaki została zawarta umowa, jednorazowej niewyłącznej licencji do 
rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi i prawami zależnymi do utworów 
stworzonych w celu wykonania umowy i przeprowadzenia zajęć dydaktycznych, 
do których utwór będzie wykorzystywany. Licencja obejmuje wszystkie znane  
w chwili zawarcia umowy pola eksploatacji, a w szczególności: utrwalenie lub 
zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym techniką cyfrową; wprowadzanie do 
obrotu; wprowadzanie do pamięci komputera, w tym na publiczne serwery; 
publiczne wykonywanie albo publiczne odtwarzanie w całości lub fragmentach  
w dowolnej technice, w tym za pomocą internetu; wystawianie; wyświetlanie; 
najem; dzierżawę; udzielanie licencji na wykorzystanie; nadawanie wizji lub fonii 
techniką przewodową albo bezprzewodową; nadawanie za pośrednictwem satelity 
lub internetu; publikowanie w całości lub fragmentach za pomocą dowolnej 
techniki i w dowolnej formie, w tym za pomocą internetu. 

3. W odniesieniu do opracowanych na potrzeby realizacji umowy pytań, zadań  
i innych narzędzi weryfikacji uzyskanych efektów kształcenia, opinii i recenzji, 
Zleceniobiorca przenosi na Zleceniodawcę autorskie prawa majątkowe w zakresie 
wszystkich pól eksploatacji wskazanych w ust. 2. Jednocześnie, bez prawa do 

                                                           
10 Postanowienie umowy dotyczy wyłącznie doktorantów SGH. 
11 Postanowienie dotyczące tylko pracowników SGH, którzy nie wykonali obowiązującego ich pensum dydaktycznego  

i zachodzi konieczność jego uzupełnienia godzinami zrealizowanymi na innych niż studia wyższe rodzajach kształcenia. 
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odrębnego wynagrodzenia, Zleceniobiorca przenosi na Zleceniodawcę własność 
egzemplarzy utworów, o których mowa w zdaniu poprzednim. 

4. Zleceniobiorca oświadcza, że utwory, w tym materiały dydaktyczne, nie powstaną 
w związku z wykonywaniem przez niego obowiązków wynikających ze stosunku 
pracy lub równorzędnego, a autorskie prawa majątkowe nie będą przedmiotem 
sprzedaży lub nieodpłatnego przekazania w całości ani w części na rzecz innego 
podmiotu, w zakresie, w jakim uniemożliwiałoby to rozporządzenie autorskimi 
prawami majątkowymi na rzecz Zleceniodawcy w przedmiocie, o którym mowa  
w ust. 2 i 3. 

5. Zleceniobiorca przyjmuje na siebie obowiązek archiwizacji utworów stworzonych  
w celu wykonania umowy przez okres 5 lat od zakończenia wykonywania umowy 
w celach kontrolnych. Skutki niewykonania tego obowiązku obciążają 
Zleceniobiorcę. 

§ 9 
Kary umowne  

1. Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy kary umowne w przypadku: 
1) nienależytego wykonania umowy, w szczególności niestawienia się 

Zleceniobiorcy w miejscu i terminie wyznaczonym na przeprowadzenie zajęć – 
w wysokości dwukrotności wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 2 
umowy za każdą godzinę nienależytego wykonania umowy; 

2) rozwiązania umowy przez Zleceniodawcę z przyczyn leżących po stronie 
Zleceniobiorcy lub rozwiązania umowy przez Zleceniobiorcę z przyczyn, za 
które odpowiedzialności nie ponosi Zleceniodawca – w wysokości 20% 
całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 umowy; 

3) naruszenia zasad poufności określonych w § 10 – w wysokości 20% 
całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 umowy, za każdy 
przypadek naruszenia. 

2. Niestawienie się Zleceniobiorcy w miejscu wyznaczonym przez Zleceniodawcę, 
jeżeli jest ono wynikiem wypadku losowego, jak również w innych przypadkach 
niewykonania lub nienależytego wykonania określonych w umowie czynności, 
będącego następstwem okoliczności, za które Zleceniobiorca odpowiedzialności 
nie ponosi, nie stanowią podstawy do naliczenia kar umownych. 

3. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego 
wysokość kar umownych. 

4. Zleceniobiorca wyraża zgodę na potrącenie przez Zleceniodawcę kar umownych  
z przysługującego mu wynagrodzenia. 

§ 10 
Dane osobowe i poufno ść 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do poufności i zachowania w tajemnicy wszelkich 
materiałów, dokumentów czy danych uzyskanych od Zleceniodawcy w jakikolwiek 
sposób lub jakąkolwiek drogą w związku z zawarciem lub realizacją umowy przez 
okres 3 lat od dnia zawarcia umowy. 

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania w poufności i odpowiedniego 
zabezpieczenia danych osobowych, do których uzyskał dostęp w związku  
z zawarciem lub realizacją umowy. Zleceniobiorca oświadcza, że znana jest mu 
odpowiedzialność, w tym karna, za naruszenie przepisów o ochronie danych 
osobowych. 
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3. Zleceniobiorca po wykonaniu przedmiotu umowy, w zależności od ustaleń, 
niezwłocznie zniszczy albo zwróci Zleceniodawcy przekazane materiały, 
dokumenty i dane. 

§ 11 
Rozwi ązanie umowy  

1. Strony dopuszczają możliwość rozwiązania umowy za porozumieniem stron. 
2. Umowa może zostać rozwiązana także przez każdą ze stron przed upływem 

terminu, na jaki została zawarta, z zachowaniem miesięcznego terminu 
wypowiedzenia. Wypowiedzenie musi zostać dokonane na piśmie pod rygorem 
nieważności. 

3. Zleceniodawca ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku: 
1) nieprzystąpienia do wykonywania umowy lub zaprzestania jej wykonywania 

przez Zleceniobiorcę; 
2) nienależytego wykonywania umowy przez Zleceniobiorcę; 
3) innego rażącego naruszenia przez Zleceniobiorcę warunków umowy. 

4. W przypadku rozwiązania umowy w okolicznościach, o których mowa w ust. 2 i 3, 
Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie wyłącznie z tytułu wykonania części 
umowy do dnia jej rozwiązania. 

§ 12 
Zmiany umowy  

Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron i wymagają formy 
pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 13 
Postanowienia ko ńcowe  

1. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
cywilnego oraz przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

2. Korespondencja będzie przesyłana na adresy stron wskazane w umowie.  
W przypadku zmiany adresu, strony będą się o tym informować, a w przypadku 
zaniechania tego obowiązku, korespondencję wysłaną na ostatni znany adres 
uważa się za skutecznie doręczoną w dniu podjęcia pierwszej próby doręczenia 
przez operatora pocztowego (awizowania lub odmowy przyjęcia). Zmiana adresu 
nie stanowi zmiany umowy. 

3. Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji umowy strony rozstrzygać 
będą w pierwszej kolejności polubownie, a w przypadku braku porozumienia 
rozstrzygał je będzie sąd właściwy dla siedziby Zleceniodawcy. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze stron. 

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

Zleceniobiorca 
.......................................................... 

Zleceniodawca 
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KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZ ĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH  

Informujemy, że: 
1. Administratorem danych osobowych zawartych w umowie oraz złożonym Oświadczeniu 

zleceniobiorcy do celów ubezpieczeniowych i innych dokumentach związanych z zawarciem, 
realizacją, rozliczeniem i archiwizacją umowy jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie  
z siedzibą przy al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, tel.: 22 564 9804. 

2. Celem przetwarzania danych jest zawarcie, realizacja, rozliczenie i archiwizacja niniejszej 
umowy. 

3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO. 

4. Dane Inspektora Ochrony Danych powołanego przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie 
znajdują się na stronie internetowej www.sgh.waw.pl. 

5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy.  
W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zawarcie umowy. 

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały przekazaniu wyłącznie instytucjom, do 
których obowiązek przekazania tych danych wynika z przepisów prawa (np. ZUS, US). 

7. Na podstawie udostępnionych przez Panią/Pana danych nie będą podejmowane decyzje  
w sposób zautomatyzowany w rozumieniu art. 22 RODO. 

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat, licząc od początku roku następującego 
po roku, w którym zawarto umowę, w związku z prawnym obowiązkiem przechowywania 
dokumentacji finansowo-księgowej i ubezpieczeniowej przez okres nie krótszy niż 5 lat. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania lub ograniczenia 
przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do: 
1) usunięcia danych w związku z art. 17 ust. 3 lit. d lub e RODO; 
2) przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
3) sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 RODO, ze względu na przetwarzanie danych na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 
 
� Umowę zawarto zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) (usługi poniżej równowartości w złotych kwoty 
30 000 euro bez podatku VAT):  TAK  NIE i zastosowano procedury wynikające z regulaminu 
udzielania zamówień publicznych do 30 000 euro obowiązującego w SGH:  TAK  NIE 

� Uzyskano akceptację finansowania umowy przez kierownika zamawiającego w systemie Workflow  
 TAK  NIE 


