UMOWA ZLECENIE NR 2/2022
zawarta w dniu 29 lipca 2022 roku w Starostwie Powiatowym w Kielcach, pomiędzy Powiatem
Kieleckim z siedzibą w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25 - 211 Kielce reprezentowanym przez:
1. Pana Mirosława Gębskiego-Starostę Kieleckiego,
2. Pana Tomasza Plebana

- Wicestarostę Kieleckiego,

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Pani Anny Moskwy,
zwanym dalej Zleceniodawcą
a
Panią Iwoną Kijewską zamieszkałą,
zwanym dalej Zleceniobiorcą,
Wartość zamówienia poniżej 30 000 euro bez stosowania Ustawy Prawo zamówień publicznych.
Umowa płatna Dział: 801, Rozdział: 80195, paragraf: 4170

§1
1.

Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca, jako ekspert z listy ekspertów ustalonej przez ministra

właściwego do spraw oświaty i wychowania, zobowiązuje się do:
1) udziału w pracach komisji egzaminacyjnych powołanych przez Zleceniodawcę dla niżej
wymienionych nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela
mianowanego:
a) Pani

_

b) Ks.
2) wykonania czynności, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia
26 lipca 2018 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
w szczególności wynikających z §12, §13, §14 i §15.
§2
Umowa zostanie wykonana w dniu 29 lipca 2022 roku.

§3
1. Strony ustalają stawkę za udział w każdym postępowaniu egzaminacyjnym na stopień nauczyciela
mianowanego na kwotę 150 złotych brutto (słownie: sto pięćdziesiąt złotych), zwanym dalej
zakończonym postępowaniem.
2.

Zleceniobiorcy z tytułu wykonania niniejszej umowy przysługuje wynagrodzenie w łącznej
wysokości wyliczonej jako iloczyn stawki określonej w ust. 1 i liczby zakończonych postępowań
z udziałem Zleceniobiorcy.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, będzie płatne przelewem na rachunek bankowy wskazany
przez Zleceniobiorcę w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionego
rachunku, potwierdzonego w zakresie wykonania umowy przez Zleceniodawcę.
4. Zleceniobiorca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji ilości godzin wykonywanego zlecenia,
które

dokumentować

ma

faktyczny

okres

wykonywania

przez

Zleceniobiorcę

zlecenia.

Ewidencję ilości godzin Zleceniobiorca złoży wraz z rachunkiem Zleceniodawcy.
5. Kwota wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 zostanie pomniejszona o sumę należnych składek
lub innych płatności, do których odprowadzenia do właściwych organów zobowiązany jest
Zleceniodawca.
6. Zleceniodawca wyznacza Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej do potwierdzenia rachunku
wystawionego przez Zleceniobiorcę w przedmiocie wykonania umowy i czasu pracy.
§4
Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania umowy osobom trzecim.

§5
1. W zawiązku z faktem, iż zawarcie umowy związane jest z dostępem do danych osobowych stron,
w celu wywiązania się Zleceniodawcy z obowiązku udzielenia informacji o przetwarzaniu danych
osobowych, wynikającego z realizacji wymogów art, 13 ust. 1 i ust. 2 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) (Dz. U. UE. L. z 2016
r. Nr 119.1 z późn. zrn.), Zleceniodawca informuje iż:
1)

Administratorem danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Kielcach, z siedzibą przy
ul. Wrzosowej 44, 25-211 Kielce, reprezentowane przez Starostę Kieleckiego.

2)

W przypadku pytań o swoje dane osobowe, można skontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych, do którego kontakt znajduje się na stronie Starostwa Powiatowego w Kielcach.

3)

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w celu zawarcia
umowy oraz realizacji zadań związanych z wykonaniem rzeczonej umowy, jest ustawa z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z2022r. poz. 1360 z późn. zm.), jak i sama umowa
cywilno-prawna zawarta między Stronami.

4)

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z w/w podstawy prawnej jest niezbędne,
aby strony umowy mogły ją zawrzeć oraz uczestniczyć w realizacji zadań związanych
z wykonaniem przedmiotowej umowy.

5)

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz właściwej realizacji zadań
związanych z wykonaniem rzeczonej umowy.

6)

Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych, ich
sprostowania, kopii danych oraz ich usunięcia po okresie nie krótszym niż przewidują przepisy
prawa.

7)

Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż do końca zakończenia realizacji zadań
związanych z zawarciem i wykonaniem umowy, z zastrzeżeniem iż okres przechowywania
danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przewidziany przez przepisy
prawa.

8)

Dane osobowe zgromadzone w ceiu zawarcia umowy oraz realizacji zadań związanych
z wykonaniem rzeczonej umowy będą przechowywane przez okres wymagany przepisami
prawa wynikającymi m.in. z jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.

9)

W przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu danych osobowych przez
Administratora przysługuje osobom, których dane dotyczą prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania do
Administratora.

10) Odbiorcami danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów
prawa lub podmioty upoważnione na podstawie wyrażonej przez osoby, których dane dotyczą
zgody bądź podpisanej umowy pomiędzy Administratorem a podmiotem.

§6
Zmiany umowy i inne oświadczenia woli składane przez strony w związku z niniejszą umową wymagają
formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§7
We wszystkich sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu
Cywilnego.

ijH

§8
Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Zleceniobiorcy oraz trzy egzemplarze dla Zleceniodawcy.
Zleceniobiorca
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