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Poz. 21 

ZARZĄDZENIE NR 15 
REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

z dnia 5 lutego 2021 r. 

w sprawie zmiany zarządzenia nr 82 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego 
z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie umów cywilnoprawnych 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) zarządza się, co 
następuje: 

§ 1 
W zarządzeniu nr 82 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 1 sierpnia 2019 r.  

w sprawie umów cywilnoprawnych (Monitor UW z 2019 r. poz. 226 z późn. zm.) wprowadza 
się następujące zmiany: 
1) w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 82 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia  

1 sierpnia 2019 r. w sprawie umów cywilnoprawnych – wzorze umowy zlecenia 
zawieranej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej wprowadza się 
następujące zmiany: 
a) w § 5 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa w umowie, nie 
może przekroczyć ………………….złotych.”, 

b) § 13 otrzymuje brzmienie: 
„§ 13 

Umowę zawarto zgodnie z art. ……. ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych.”, 

c) w stopce wyrazy „BPR wrzesień 2020” zastępuje się wyrazami „BPR styczeń 2021”; 
2) w załączniku nr 2 do zarządzenia nr 82 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia  

1 sierpnia 2019 r. w sprawie umów cywilnoprawnych – wzorze umowy zlecenia 
zawieranej z osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą 
osobowości prawnej, prowadzącą działalność gospodarczą wprowadza się następujące 
zmiany: 
a) w § 5 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa w umowie, nie 
może przekroczyć ……………………złotych.”, 
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b) w § 6 otrzymuje brzmienie: 
„§ 6 

1. Przetwarzanie danych osobowych Przyjmującego Zlecenie, określonych 
w Umowie, odbywa się na zasadach określonych w rozporządzeniu 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).  
Przetwarzanie danych osobowych reprezentantów, pełnomocników oraz członków organów 
Przyjmującego Zlecenie, określonych w Umowie, odbywa się na zasadach określonych 
w rozporządzeniu 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). (niepotrzebne skreślić) 

2. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 1/ 
nr 1a (niepotrzebne skreślić) do umowy. 

3. Potwierdzam zapoznanie się z informacją dotyczącą przetwarzania moich 
danych osobowych”, 

c) § 12 otrzymuje brzmienie: 
„§ 12 

Umowę zawarto zgodnie z art. ……. ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych.”, 

d) skreśla się odnośnik nr 4, 
e) w stopce wyrazy „BPR wrzesień 2020” zastępuje się wyrazami „BPR styczeń 2021”, 
f) wzór informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych określony 

w załączniku do wzoru umowy otrzymuje brzmienie określone w załączniku do 
niniejszego zarządzenia; 

3) w załączniku nr 3 do zarządzenia nr 82 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia  
1 sierpnia 2019 r. w sprawie umów cywilnoprawnych – wzorze umowy zlecenia, której 
przedmiotem jest prowadzenie zajęć dydaktycznych, zawieranej z osobą fizyczną 
nieprowadzącą działalności gospodarczej wprowadza się następujące zmiany: 
a) w § 5 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa w umowie, nie 
może przekroczyć ……………….złotych.”, 

b) § 13 otrzymuje brzmienie: 
„§ 13 

Umowę zawarto zgodnie z art. ……. ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych.”, 

c) w stopce wyrazy „BPR wrzesień 2020” zastępuje się wyrazami „BPR styczeń 2021”; 
4) w załączniku nr 4 do zarządzenia nr 82 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia  

1 sierpnia 2019 r. w sprawie umów cywilnoprawnych – wzorze umowy zlecenia, której 
przedmiotem jest prowadzenie zajęć dydaktycznych, zawieranej z osobą fizyczną, 
osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej 
prowadzącą działalność gospodarczą, wprowadza się następujące zmiany: 
a) w § 5 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 
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„5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa w umowie, nie 
może przekroczyć ……………….złotych.”, 

b) § 6 otrzymuje brzmienie: 
„§ 6 

1. Przetwarzanie danych osobowych Przyjmującego Zlecenie, określonych 
w umowie, odbywa się na zasadach określonych w rozporządzeniu 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).  
 Przetwarzanie danych osobowych reprezentantów, pełnomocników oraz członków 

organów Przyjmującego Zlecenie, określonych w umowie, odbywa się na zasadach 
określonych w rozporządzeniu 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). (niepotrzebne skreślić) 

2. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik do 
umowy (załączyć informację odpowiadającą treści ust. 1). 

3. Potwierdzam zapoznanie się z informacją dotyczącą przetwarzania moich 
danych osobowych”, 

c) § 12 otrzymuje brzmienie: 
„§ 12 

Umowę zawarto zgodnie z art. ……. ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych.”, 

d) skreśla się odnośnik nr 5, 
e) w stopce wyrazy ,,BPR wrzesień 2020” zastępuje się wyrazami ,,BPR styczeń 

2021”, 
f) wzór informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych określony 

w załączniku do wzoru umowy otrzymuje brzmienie określone w załączniku do 
niniejszego zarządzenia; 

5) w załączniku nr 5 do zarządzenia – wzorze umowy o dzieło zawieranej z osobą fizyczną 
nieprowadzącą działalności gospodarczej wprowadza się następujące zmiany: 
a) w § 5 wprowadza się zmiany: 

− ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Za każdy dzień zwłoki w wydaniu Dzieła lub usunięciu jego wad Przyjmujący 

Zamówienie zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości ……………. % 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1. Łączna maksymalna wysokość kar umownych 
nie może przekroczyć ………………..złotych.”, 

− ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
„5. Przyjmujący Zamówienie wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego 

mu wynagrodzenia, bez osobnego wezwania. O ile kary nie zostaną potrącone z bieżących 
należności Przyjmującego Zamówienie, zostaną zapłacone na podstawie odrębnego 
wezwania do zapłaty.”, 
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b) w § 10 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 
„6. Umowę zawarto zgodnie z art. ……. ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych.”, 
c) w stopce wyrazy „BPR wrzesień 2020” zastępuje się wyrazami „BPR styczeń 2021”; 

6) w załączniku nr 6 do zarządzenia – wzorze umowy o dzieło, zawieranej z osobą 
fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości 
prawnej, prowadzącą działalność gospodarczą wprowadza się następujące zmiany: 
a) w § 5: 

− ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Za każdy dzień zwłoki w wydaniu Dzieła lub usunięciu jego wad Przyjmujący 

Zamówienie zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości ……………. % 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1. Łączna maksymalna wysokość kar umownych 
nie może przekroczyć ………………..złotych.”; 

− ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
„5. Przyjmujący Zamówienie wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego 

mu wynagrodzenia, bez osobnego wezwania. O ile kary nie zostaną potrącone z bieżących 
należności Przyjmującego Zamówienie, zostaną zapłacone na podstawie odrębnego 
wezwania do zapłaty.”; 

b) odnośnik do § 7 oznaczony gwiazdką otrzymuje brzmienie: 
„* dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy Przyjmujący Zamówienie jest zwolniony z podatku VAT”,  

c) § 8 otrzymuje brzmienie: 
„§ 8 

1. Przetwarzanie danych osobowych Przyjmującego Zamówienie, określonych 
w umowie, odbywa się na zasadach określonych w rozporządzeniu 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).  
Przetwarzanie danych osobowych reprezentantów, pełnomocników oraz członków organów 
Przyjmującego Zamówienie, określonych w umowie, odbywa się na zasadach określonych 
w rozporządzeniu 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) (niepotrzebne skreślić).  

2. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik do 
umowy (załączyć informację odpowiadającą treści ust. 1). 

3. Potwierdzam zapoznanie się z informacją dotyczącą przetwarzania moich 
danych osobowych”, 

d) w § 9 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 
„6. Umowę zawarto zgodnie z art. ……. ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych.”, 
e) skreśla się odnośnik nr 4, 
f) w stopce wyrazy „BPR wrzesień 2020” zastępuje się wyrazami „BPR styczeń 2021”, 
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g) wzór informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych określony 
w załączniku nr 3 do wzoru umowy otrzymuje brzmienie określone w załączniku do 
niniejszego zarządzenia; 

7) w załączniku nr 7 do zarządzenia – wzorze umowy o dzieło wraz z przeniesieniem praw 
autorskich zawieranej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej –
wprowadza się następujące zmiany: 
a) w § 4: 

− ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Za każdy dzień zwłoki w wydaniu Dzieła lub usunięciu usterek Dzieła Przyjmujący 

Zamówienie zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości ……………. % 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1. Łączna maksymalna wysokość kar umownych 
nie może przekroczyć ………………..złotych.”, 

−  ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
„4. Przyjmujący Zamówienie wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego 

mu wynagrodzenia, bez osobnego wezwania. O ile kary nie zostaną potrącone z bieżących 
należności Przyjmującego Zamówienie, zostaną zapłacone na podstawie odrębnego 
wezwania do zapłaty.”, 

b) w § 9 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 
„6. Umowę zawarto zgodnie z art. ……. ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych.”, 
c) w stopce wyrazy „BPR wrzesień 2020” zastępuje się wyrazami „BPR styczeń 2021”; 

8) w załączniku nr 8 do zarządzenia – wzorze umowy o dzieło wraz z przeniesieniem praw 
autorskich zawieranej z osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną 
nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność gospodarczą wprowadza 
się następujące zmiany: 
a) w § 4: 

− ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Za każdy dzień zwłoki w wydaniu Dzieła lub usunięciu usterek Dzieła Przyjmujący 

Zamówienie zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości ……………. % 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1. Łączna maksymalna wysokość kar umownych 
nie może przekroczyć ………………..złotych.”; 

− ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
„4. Przyjmujący Zamówienie wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego 

mu wynagrodzenia, bez osobnego wezwania. O ile kary nie zostaną potrącone z bieżących 
należności Przyjmującego Zamówienie, zostaną zapłacone na podstawie odrębnego 
wezwania do zapłaty.”, 

b) odnośnik do § 6 oznaczony gwiazdką otrzymuje brzmienie: 
„* dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy Przyjmujący Zamówienie jest zwolniony z podatku VAT”,  

c) § 8 otrzymuje brzmienie: 
„§ 8 

1. Przetwarzanie danych osobowych Przyjmującego Zamówienie, określonych 
w umowie, odbywa się na zasadach określonych w rozporządzeniu 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 
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przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych).  
Przetwarzanie danych osobowych reprezentantów, pełnomocników oraz członków organów 
Przyjmującego Zamówienie, określonych w umowie, odbywa się na zasadach określonych 
w rozporządzeniu 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) (niepotrzebne skreślić).  

2. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik do 
umowy (załączyć informację odpowiadającą treści ust. 1). 

3. Potwierdzam zapoznanie się z informacją dotyczącą przetwarzania moich 
danych osobowych.”, 

d) w § 9 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 
„6. Umowę zawarto zgodnie z art. ……. ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych.”, 
e) skreśla się odnośnik nr 4, 
f) w stopce wyrazy „BPR wrzesień 2020” zastępuje się wyrazami „BPR styczeń 2021”, 
g) wzór informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych określony 

w załączniku nr 3 do wzoru umowy otrzymuje brzmienie określone w załączniku do 
niniejszego zarządzenia; 

9) w załączniku nr 10 do zarządzenia – wzorze umowy o dzieło na recenzję 
w postępowaniu o nadanie stopnia doktora, zawieranej z osobą niebędącą 
pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego wprowadza się następujące zmiany: 
a) w § 5: 

− w ust. 2 dodaje się zdanie w brzmieniu: 
„Łączna maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym nie przekroczy………………….złotych.”;  
− ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Przyjmujący Zamówienie wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego 
mu wynagrodzenia, bez osobnego wezwania. O ile kary nie zostaną potrącone z bieżących 
należności Przyjmującego Zamówienie, zostaną zapłacone na podstawie odrębnego 
wezwania do zapłaty.”, 

b) w § 9 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 
„6. Umowę zawarto zgodnie z art. ……. ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych.”, 
c) w stopce wyrazy „BPR wrzesień 2020” zastępuje się wyrazami „BPR styczeń 2021”; 

10) w załączniku nr 11 do zarządzenia – wzorze umowy o dzieło na recenzję 
w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego, zawieranej z osobą 
niebędącą pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego wprowadza się następujące 
zmiany: 
a) w § 5 w ust. 2 dodaje się zdanie w brzmieniu: 

„Łączna maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa w zdaniu 
poprzedzającym nie przekroczy………………….złotych.”, 
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b) w § 9 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 
„6. Umowę zawarto zgodnie z art. ……. ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych.”, 
c) w stopce wyrazy „BPR wrzesień 2020” zastępuje się wyrazami „BPR styczeń 2021”; 

11) w załączniku nr 12 do zarządzenia - wzorze umowy o opiekę naukową nad 
przygotowaniem rozprawy doktorskiej, zawieranej z osobą niebędącą pracownikiem 
Uniwersytetu Warszawskiego wprowadza się następujące zmiany: 
a) w § 5 w ust. 1 dodaje się zdanie w brzmieniu: 

„Łączna maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa w umowie, nie 
może przekroczyć ………………..złotych.”, 

b) § 11 otrzymuje brzmienie: 
„§ 11 

Umowę zawarto zgodnie z  art. ……. ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych.”, 

c) w stopce wyrazy „BPR wrzesień 2020” zastępuje się wyrazami „BPR styczeń 2021”; 
12) w załączniku nr 13 do zarządzenia – wzorze umowy zlecenia z członkiem komisji 

habilitacyjnej niebędącym pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego wprowadza się 
następujące zmiany: 
a) w § 4 w ust. 1 dodaje się zdanie w brzmieniu:  

„Łączna maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa w umowie, nie 
przekroczy………………….złotych.”, 

b) § 10 otrzymuje brzmienie: 
„§ 10 

Umowę zawarto zgodnie z art. ……. ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych.”, 

c) w stopce wyrazy „BPR wrzesień 2020” zastępuje się wyrazami „BPR styczeń 2021”; 
13) załączniku nr 15 do zarządzenia – wzorze umowy przewozu osób, zawieranej z osobą 

fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości 
prawnej, prowadzącą działalność gospodarczą wprowadza się następujące zmiany: 
a) w § 2 ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie: 

„5. Przewoźnik oświadcza, że: 
1) jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (jeśli niepotrzebne skreślić* ); 
2) rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3, jest rachunkiem rozliczeniowym, 

w  rozumieniu art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe 
(Dz.U. z 2020 r., poz. 1896) oraz jest zawarty i uwidoczniony w wykazie, o którym mowa 
w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  
(Dz.U. z 2020 r., poz. 106), zwanym dalej ,,Wykazem”, prowadzonym przez Szefa 
Krajowej Administracji Skarbowej (Szef KAS) (jeśli niepotrzebne skreślić*).  

6. Przewoźnik zobowiązuje się powiadomić Dającego Zlecenie o utracie statusu 
czynnego podatnika od towarów i usług lub wykreśleniu z Wykazu jego rachunku 
bankowego, o którym mowa w ust. 3, w terminie 24 godzin od chwili odpowiednio utraty 
statusu czynnego podatnika podatku od towarów i usług lub wykreślenia jego rachunku 
z Wykazu (jeśli niepotrzebne skreślić*), 

b) odnośnik do § 2  oznaczony gwiazdką otrzymuje brzmienie: 
„* dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy Przewoźnik jest zwolniony z podatku VAT”,  
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c) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Zwłoka w wykonaniu usługi (każdego z jej etapów) dłuższa niż …………… jest 

podstawą do rozwiązania umowy przez Dającego Zlecenie ze skutkiem natychmiastowym. 
W takim przypadku Dający Zlecenie jest uprawniony do powierzenia wykonania umowy 
osobie trzeciej na koszt Przewoźnika, przy czym Przewoźnik zobowiązany jest również do 
pokrycia kosztów noclegu przewożonych osób w dniu dopuszczenia się zwłoki.”, 

d) w § 6: 
− w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) za zwłokę w wykonaniu usługi (każdego z jej etapów) Przewoźnik zapłaci Dającemu 
Zlecenie karę umowną w wysokości …% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 
ust. 1, za każdy dzień/godzinę (niepotrzebne skreślić) zwłoki;”, 

− po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 
„5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa umowie, nie 

przekroczy………………….złotych.”, 
e) § 7 otrzymuje brzmienie: 

„§ 7 
1. Przetwarzanie danych osobowych Przewoźnika, określonych w umowie, odbywa 

się na zasadach określonych w rozporządzeniu 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).  
Przetwarzanie danych osobowych reprezentantów, pełnomocników oraz członków organów 
Przewoźnika, określonych w umowie, odbywa się na zasadach określonych 
w rozporządzeniu 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) (niepotrzebne skreślić).  

2. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik do 
umowy (załączyć informację odpowiadającą treści ust. 1). 

3. Potwierdzam zapoznanie się z informacją dotyczącą przetwarzania moich 
danych osobowych.”, 

f) w § 8 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 
„6. Umowę zawarto zgodnie z art. ……. ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych.”, 
g) skreśla się odnośnik nr 4, 
h) w stopce wyrazy „BPR wrzesień 2020” zastępuje się wyrazami „BPR styczeń 2021”, 
i) wzór informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych określony 

w załączniku do wzoru umowy otrzymuje brzmienie określone w załączniku do 
niniejszego zarządzenia. 

§ 2 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Rektor UW: A. Z. Nowak  
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Załącznik 
do zarządzenia nr 15 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 5 lutego 2021 r. w sprawie 

zamiany zarządzenia nr 82 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 1 sierpnia 2019 r.  
w sprawie umów cywilnoprawnych 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSOBY FIZYCZNEJ 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych  

Administrator 

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w związku z zawartą umową zlecenia 
jest Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa jako 
zleceniodawca. 

Z administratorem można kontaktować się: 

 listownie: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,  
00-927 Warszawa (należy wskazać jednostkę organizacyjną do której kierowana jest 
korespondencja); 

 telefonicznie: 22 55 20 000. 
Inspektor Ochrony Danych (IOD) 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 
kontaktować mailowo: iod@adm.uw.edu.pl. Z IOD można się kontaktować we wszystkich 
sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Uniwersytet 
Warszawski oraz korzystania przez Państwa z praw związanych z przetwarzaniem danych 
osobowych. 

Do zadań IOD nie należy natomiast realizacja innych spraw, jak np. obsługa umowy 
zlecenia, przyjmowanie dokumentów związanych z realizacją umowy zlecenia, itp. 

Cele, podstawy prawne i okres przetwarzania danych 

Dane osobowe zleceniobiorców będą przetwarzane w następujących celach: 
1) realizacji zawartej umowy zlecenia – przez okres obowiązywania umowy (podstawa 

prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO1);  
2) organizacji pracy zleceniobiorców – przez okres obowiązywania umowy (podstawa 

prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 
3) dochodzenia, obrony i ustalania ewentualnych roszczeń z tytułu zawartej umowy 

zlecenia – przez okres do 3 lat od zakończenia umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 
lit. f RODO); 

4) realizacji obowiązków rachunkowych i podatkowych – przez okres 5 lat od końca roku 
kalendarzowego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

5) realizacji obowiązków związanych z ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym – przez 
okres 10/50 lat od zakończenia umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

  

                                                           
1 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 119 
z 04.05.2016 r., str. 1, z późn. zm.), dalej jako „RODO”. 

mailto:iod@adm.uw.edu.pl
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W celu realizacji zawartej umowy zlecenia Państwa dane osobowe będą przetwarzane 
w zakresie koniecznym do realizacji zawartej umowy zlecenia: imię (imiona) i nazwisko; data 
urodzenia; dane kontaktowe wskazane przez Państwa; adres zamieszkania; numer PESEL, 
a w  przypadku  jego  braku rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość; numer 
rachunku płatniczego (tylko w przypadku, gdy umowa nie przewiduje wypłaty 
wynagrodzenia do rąk własnych). 
Wszystkie inne dane osobowe (np. wizerunek, numer rejestracyjny pojazdu) będą 
przetwarzane, gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku 
wynikającego z przepisu prawa lub innych obowiązujących regulacji.  

Szczególne kategorie Państwa danych osobowych (tzw. dane wrażliwe), o których mowa 
w art. 9 RODO, będą przetwarzane wyłącznie w celu wywiązania z obowiązku wynikającego 
z przepisów prawa lub na podstawie Państwa zgody. 

Wszystkie inne Państwa dane będą przetwarzane w szczególnych przypadkach po 
wyrażeniu przez Państwa odrębnej zgody na ich przetwarzanie, którą mają Państwo prawo 
wycofać w dowolnym momencie. Przypominamy jednocześnie, że wycofanie przez Państwa 
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
Państwa zgody przed jej wycofaniem.2 

Odbiorcy danych 

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie 
przepisów prawa. Dostęp do Państwa danych osobowych będą mieli również upoważnieni 
pracownicy administratora, którzy muszą przetwarzać dane osobowe zleceniobiorców 
w ramach wykonywanych obowiązków i zadań służbowych. 

Odbiorcami danych mogą być także inne podmioty, którym administrator zleci wykonanie 
określonych czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych, 
np. podmioty świadczące usługi z zakresu ochrony mienia i osób, usługi pocztowe 
i kurierskie, usługi przewozowe, itp.  

Państwa dane służbowe mogą być także przekazywane stronom umów zawieranych przez 
Administratora, jeżeli będzie to konieczne do realizacji tych umów i będzie wynikał 
z zawartej umowy zlecenia. 

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) 

Państwa dane mogą być również przetwarzane przez naszego dostawcę usługi G-Suit dla 
edukacji firmę Google w jej centrach przetwarzania danych.3  

Prawa osób, których dane dotyczą 

Na zasadach określonych przez RODO mają Państwo prawo do: 

 dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
 sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
 ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
 usunięcia danych osobowych (z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO). 

                                                           
2 Art. 7 ust. 3 RODO; 
3 https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html 
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Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza 
przepisy prawa. 

Informacja o wymogu podania danych  

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa 
oraz innych regulacji do wykonywania zadań wynikających z zawartej umowy zlecenia jest 
niezbędne do zawarcia z Państwem umowy zlecenia. Podanie innych danych osobowych 
jest dobrowolne. 
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KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB PRAWNYCH LUB JEDNOSTEK 
ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 
przez Uniwersytet Warszawski 

dla reprezentantów, pełnomocników oraz członków organów spółek lub innych 
podmiotów współpracujących lub kontaktujących się z Uniwersytetem Warszawskim 

1. Administrator 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w procesie weryfikacji osiągniętych 
efektów 
uczelnia jest Uniwersytet Warszawski (UW), ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,  
00-927 Warszawa. 

Z administratorem można kontaktować się: 

 listownie: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 
Warszawa; 

 telefonicznie: 22 55 20 000. 

2. Inspektor Ochrony Danych (IOD) 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się 
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz  korzystania  
z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych pod adresem: 
iod@adm.uw.edu.pl. 

Do zadań IOD nie należy natomiast realizacja innych spraw, jak np. udzielanie informacji 
związanych z realizacją i obsługą umowy. 

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: 
 zawarcia lub wykonania umowy pomiędzy UW a podmiotem, z którym powiązana jest 

dana osoba lub w imieniu którego ona działa, jak również weryfikacji tego podmiotu (np. 
klienta, kontrahenta lub innego podmiotu kontaktującego się z Uniwersytetem 
Warszawskim) oraz bieżącego kontaktu z tym podmiotem – podstawę przetwarzania 
danych osobowych stanowi: art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO4; 

 realizacji czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 
w szczególności w związku z wypełnianiem obowiązków wynikających z przepisów 
podatkowych i o rachunkowości oraz przepisów regulujących prowadzenie 
postępowań przez uprawnione podmioty – podstawę przetwarzania danych 
osobowych stanowi: art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

 realizacja zadania w interesie publicznym – podstawę przetwarzania danych osobowych 
stanowi art. 6 ust. 1 lit. e RODO; 

 ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w postępowaniu sądowym, 
administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym – podstawę przetwarzania 
danych osobowych stanowi: art. 6 ust. 1 lit. f RODO; 

                                                           
4 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 119 z 04.05.2016 r., str. 1, 
z późn. zm.), dalej jako „RODO”. 

mailto:iod@adm.uw.edu.pl
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 archiwalnych (dowodowych) polegających na zabezpieczeniu informacji na wypadek 
potrzeby udowodnienia faktów lub wykazania spełnienia obowiązku ciążącego na UW – 
podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi: art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

4. Odbiorcy danych 

Dostęp do danych osobowych będą posiadać pracownicy administratora, którzy muszą 
przetwarzać dane osobowe w związku z realizacją obowiązków służbowych. 

Dane osobowe mogą zostać ujawnione organom publicznym, instytucjom lub podmiotom 
trzecim uprawnionym do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa. 

Odbiorcami danych osobowych mogą być także podmioty, którym administrator na 
podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zleci wykonanie 
określonych czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych. 

5. Okres przetwarzania danych osobowych 
Okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są 
przetwarzane. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane jest obliczany 
w oparciu o następujące kryteria:  
 rachunkowe, przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, 

w którym operacje, transakcje lub postępowanie związane z zawartą umową zostały 
ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione;  

 podatkowe, przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał 
obowiązek podatkowy wynikający z rozliczenia zawartej umowy;  

 w zakresie realizacji przez UW czynności wynikających z powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa – przez okres wynikający z tych przepisów;  

 w zakresie wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów UW stanowiących podstawę 
tego przetwarzania przez okres niezbędny do wypełnienia tego celu lub do czasu 
wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie 
uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych przez UW;  

 w zakresie ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi 
roszczeniami – do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających 
z umowy lub z innego tytułu.  

6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 
Administrator gwarantuje realizację wszystkich praw związanych z przetwarzaniem danych 
osobowych na zasadach określonych przez RODO tj. prawo do: 
 dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii; 
 sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
 ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
 usunięcia danych osobowych (z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO); 
 sprzeciwu; 
 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, jeżeli uznają Państwo, że 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa w zakresie ochrony danych 
osobowych. 

7. Obowiązek podania danych osobowych i konsekwencja niepodania danych 

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne, niepodanie danych uniemożliwi realizację 
celów wskazanych w punkcie 3. 
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8. Źródło pochodzenia danych osobowych 

Dane osobowe jakie UW przetwarza, pochodzą od klienta bądź kontrahenta lub innego 
podmiotu kontaktującego się z UW, bądź ze źródeł powszechnie dostępnych. Kategorie 
danych osobowych osób powiązanych ze spółkami lub innymi podmiotami (np. członków 
organów tych podmiotów), w tym beneficjentów rzeczywistych, są tożsame z kategoriami 
pochodzącymi z publiczne dostępnych źródeł lub kategoriami przekazanymi przez klienta 
bądź kontrahenta UW lub przez inny podmiot kontaktujący się z UW.  
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