
Pismo Okólne Nr 3/2009 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

              z dnia 26 marca 2009 r.   
 

w sprawie przestrzegania „Ogólnych zasad zawierania umów” 
w Uniwersytecie Wrocławskim 

 
 
 

 Uniwersytet Wrocławski jako jednostka sektora finansów publicznych, korzysta 
z dotacji z budŜetu państwa i na tej podstawie jest ustawowo zobowiązany do szczególnej 
ochrony interesów Uczelni przy zawieraniu wszelkiego rodzaju umów. 
 
 W celu realizacji tego obowiązku niezbędne jest przestrzeganie w Uczelni niŜej 
określonych zagadnień. 
 
 W zawieranych umowach niezbędne jest określenie zobowiązań wykonawcy, które na 
wypadek niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy pozwoli zminimalizować 
niekorzystną sytuację Uczelni. Ze strony Uniwersytetu niezwykle waŜne jest właściwe 
określenie kar umownych, które Uczelnia będzie mogła w razie wystąpienia przesłanek 
określonych w umowie, naliczyć i wyegzekwować według wskazanych w umowie zasad 
i obowiązków stron. 
 
 Obowiązujące zarządzenie Nr 68/2007 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 9 sierpnia 2007 r.  w sprawie wprowadzenia „Ogólnych zasad zawierania umów” 
w Uniwersytecie Wrocławskim powinno być bezwzględnie przestrzegane. Dotyczy to 
obowiązku stosowania trybu zawierania umów i obiegu dokumentów poprzedzających 
zawarcie umowy. 
 
 Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na zachowanie zasady zawierania umów na 
prowadzenie zajęć dydaktycznych – przed rozpoczęciem zajęć oraz dokładne określenie 
zakresu i rodzaju zajęć objętych tymi umowami. 
 
 Konieczne jest, przy wyborze wykonawcy umowy zlecenia (o dzieło), rozpatrzenie 
czy zamierzony zakres czynności objętych umową nie naleŜy do obowiązków pracowników, 
wynikających ze stosunku pracy. Dotyczy to zarówno umów zawieranych z nauczycielami 
akademickimi, jak teŜ z pracownikami niebędącymi nauczycielami akademickimi. 
 
 W odniesieniu do nauczycieli akademickich chodzi o powierzanie zajęć wynikających 
z planów i programów nauczania – przede wszystkim osobom zatrudnionym w Uczelni, 
którzy te zajęcia powinni wykonywać w ramach pensum dydaktycznego i ewentualnie 
w godzinach ponadwymiarowych. Zlecenie zajęć dydaktycznych osobie spoza Uniwersytetu 
moŜe mieć miejsce gdy Uczelnia nie zatrudnia nauczycieli akademickich w danej specjalności 
objętej nauczaniem. 
 
 Zawarcie umowy zlecenia (o dzieło) z pracownikiem Uczelni, niebędącym 
nauczycielem akademickim, powinno być uzasadnione koniecznością wykonania przedmiotu 
umowy, a zawarcie umowy zlecenia (o dzieło) jest najkorzystniejszym dla Uczelni 
rozwiązaniem. 



 Obowiązująca Uczelnię zasada racjonalnej gospodarki środkami finansowymi odnosi 
się takŜe do umów na dzierŜawę i wynajem powierzchni naleŜących do Uniwersytetu. Przy 
zawieraniu tego rodzaju umów równieŜ naleŜy zadbać o właściwe zabezpieczenie interesu 
Uczelni, przestrzegając jednocześnie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. 
 
 Oczekuję ścisłego stosowania wewnętrznych aktów normatywnych wskazanych 
w niniejszym piśmie okólnym. 
 
 Podane wyŜej zasady oszczędnej gospodarki środkami finansowymi odnoszą się teŜ 
do wszystkich środków pozyskanych przez Uczelnię z róŜnych źródeł finansowania.  
 
 
               
            
                                                                             
          
 


