
Załącznik Nr 10 
do zarządzenia Nr 10/21  

 

 
Nr rej: ……………………… 

 
UMOWA ZLECENIA 

 
zawarta w Katowicach w dniu …………………... pomiędzy  
Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach, ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice,  
reprezentowanym przez: 
Prorektora ds. Nauki i Rozwoju Kadry Akademickiej – …………………………………….. 
przy kontrasygnacie Kwestor  – …………………………………….. 
zwanym dalej w treści umowy „Uniwersytetem”  
a 
Panią/em ………………………………………………………………………………..………………………………… 
zam. …………………………………………………………………………………….. PESEL …………………..……,  
zwaną/ym w dalszej treści umowy „Promotorem pomocniczym”, o następującej treści: 
 

§ 1  
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest powierzenie przez Uniwersytet Promotorowi 

pomocniczemu wykonywania czynności promotora pomocniczego w postępowaniu w sprawie 
nadania stopnia doktora ………………………………………………….…… 

2. Uniwersytet zleca do wykonania czynności, o których mowa w ust. 1, Promotor pomocniczy 
przyjmuje do wykonania. 

3. Strony ustalają, że działania Promotora pomocniczego realizowane przed zawarciem niniejszej 
umowy są zgodne z głównym celem umowy i podlegają postanowieniom niniejszej umowy. 

4. Miejscem wykonywania umowy jest kraj właściwy dla siedziby Uniwersytetu/kraj zamieszkania 
Promotora pomocniczego1. 

 
§ 2  

1. Za przeprowadzenie czynności w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora 
Promotorowi pomocniczemu przysługuje wynagrodzenie w kwocie ……………………….… zł brutto 
(słownie: …………………………………………… złotych) ustalone na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 
2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego miesięcznego 
wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej. 

2. Wynagrodzenie zostanie wypłacone po zakończeniu czynności Promotora pomocniczego  
w postępowaniu, na podstawie rachunku – w terminie 21 dni od dnia jego doręczenia –  
w formie gotówkowej w kasie Uniwersytetu bądź przelewem na konto Promotora 
pomocniczego po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie 
zdrowotne. 

3. Promotor pomocniczy oświadcza, że jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę i że z tego 
tytułu jest odprowadzana składka na ubezpieczenie społeczne w co najmniej minimalnej 
wysokości, a także że zgłasza/nie zgłasza2 wniosku o objęcie go ubezpieczeniem społecznym  
z tytułu zawarcia niniejszej umowy. 

4. Poniesione przez Promotora pomocniczego koszty podróży służbowych zostaną zwrócone,  
o ile dokumenty potwierdzające poniesienie tych kosztów zostaną przekazane Uniwersytetowi 
w terminie nie dłuższym niż miesiąc od daty poniesienia kosztów. 

                                                 
1 niepotrzebne skreślić 
2 niepotrzebne skreślić 



 

 

 

5. W przypadku osób mieszkających poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie  

art. 21 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia  

16 września 2009 r. dotyczącego wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie 

koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego strony uzgadniają, że spoczywający na 

Uniwersytecie obowiązek zgłoszenia, rozliczania oraz opłacania składek na ubezpieczenia 

będzie wypełniony w jego imieniu przez Promotora pomocniczego bez uszczerbku dla 

podstawowych obowiązków Uniwersytetu. 

 
§ 3  

Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. do dnia zakończenia postępowania w sprawie 
nadania stopnia doktora. 

 
§ 4  

W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo  
o szkolnictwie wyższym i nauce oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 
 

§ 5  
Zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 6  
Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy będą rozpatrywane przez właściwy 
rzeczowo sąd w Katowicach. 
 

§ 7  
1. Z odpowiednią klauzulą informacyjną Uniwersytetu można zapoznać się w Uniwersytecie,  

na stronie internetowej Uniwersytetu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu. 
2. Zgodność przetwarzania danych osobowych z prawem w zakresie wykonywania 

przedmiotowej umowy wypełnia przesłanki określone w art. 6 ust. 1 lit. b RODO3 (niezbędność 
do wykonania umowy), w art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny ciążący na 
administratorze) czy w art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadnione interesy realizowane 
przez administratora). 

3. Promotor pomocniczy jest upoważniony do przetwarzania danych osobowych w celach 
związanych z wykonywaniem obowiązków wynikających z przedmiotowej umowy lub innych 
poleceń Uniwersytetu należących do przedmiotowego zakresu.  
Niniejsze upoważnienie:  
1) obejmuje przetwarzanie danych osobowych w ramach zbiorów papierowych (np. kartoteki, 

ewidencje, rejestry, spisy, itp.), systemów/technologii informatycznych (elektronicznie) 
oraz ustnie; 

2) jest tożsame – czasowo i merytorycznie – z wykonywaniem konkretnych obowiązków 
wynikających z przedmiotowej umowy oraz z obowiązkami zleconymi należącymi do 
przedmiotowego zakresu; 

3) może mieć formę poleceń Uniwersytetu do wykonania konkretnych czynności należących 
do przedmiotowego zakresu z zachowaniem formy pisemnej w odpowiednim trybie. 

 
 

                                                 
3 Rozporządzenie 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) (Dz. Urz. UE. L z 2016 r. Nr 119, poz. 1, z późn. sprost.) 



 

 

 

4. Promotor pomocniczy jest zobowiązany do: 
1) przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie i w celu przewidzianym 

w przedmiotowej umowie lub powierzonych przez Uniwersytet poleceń należących do 
przedmiotowego zakresu; 

2) niewykorzystywania danych osobowych w celach niezgodnych z zakresem i z celem 
powierzonych zadań; 

3) zachowania w tajemnicy danych osobowych, z którymi zetknął się w trakcie wykonywania 
swoich obowiązków wynikających z przedmiotowej umowy, pełnionych funkcji oraz innych 
poleceń Uniwersytetu należących do przedmiotowego zakresu, zarówno w czasie trwania 
przedmiotowej umowy, jak i po jej ustaniu; 

4) ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, 
utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem, dostępem do danych osobowych i ich 
przetwarzaniem przez osoby nieupoważnione oraz ochrony przed ujawnieniem sposobów 
zabezpieczenia danych osobowych. 

 
§ 8  

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron umowy. 
 
 

 
 Uniwersytet Promotor pomocniczy 
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