
 1 

Zarządzenie Nr 19/2000 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

   z dnia 23 marca 2000 r.     
 
 

 wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 39/96 Rektora Uniwersytetu 
 Wrocławskiego z  dnia 3 września 1996 r.  w  sprawie  przejęcia  przez  
 dziekanaty i studia międzywydziałowe rozliczeń zajęć dydaktycznych 
 
 Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym 
( Dz. U. Nr 65, poz. 385 ) zarządza się, co następuje: 
 
 § 1. W zarządzeniu Nr 39/96 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 września 
1996 r. w sprawie przejęcia przez dziekanaty i studia międzywydziałowe rozliczeń zajęć dy-
daktycznych, wprowadza się następujące zmiany: 
  1/ Załącznik Nr 3  otrzymuje nowe brzmienie i stanowi Załącznik Nr 1 do 
      niniejszego zarządzenia, 
  2/ Załącznik Nr 4 otrzymuje nowe brzmienie i stanowi Załącznik Nr 2  do  
      niniejszego zarządzenia,  
  3/ dodaje się Załącznik Nr 6 „Rachunek” w brzmieniu Załącznika Nr 3 do 
      niniejszego zarządzenia. 
 
 § 2. Zobowiązuje się dziekanów i Kierownika Studium Praktycznej Nauki Języków 
Obcych do stosowania nowych wzorów formularzy. 
 
 § 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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..................................        .........................        
pieczątka jednostki organizacyjnej               numer umowy 
 

UMOWA  -  ZLECENIE/O DZIEŁO (autorska)* 
 
Zawarta w dniu .................... pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim reprezentowanym przez 

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

oraz Kwestora ..................................................................... 

zwanym w dalszym ciągu umowy zleceniodawcą, z jednej strony, a : 

Nazwisko ........................................................................................................... 

Imiona : 1. ....................................................  2. ................................................. 

Imię ojca    .................................................     Imię matki ....................................... 

Miejsce urodzenia ..........................................   data ............................................... 
           (dzień, miesiąc, rok) 
 

...................................            ............... - .......... - ...... - ..... 
     Numer pesel        Numer identyfikacji podatkowej NIP 

 
Gmina ....................................     Dzielnica ........................................... 

Miejsce zamieszkania .............................................................................................. 

Ulica ..................................................    Numer domu .......  Numer mieszkania ...... 

Kod pocztowy ..... - ..........  miejscowość ................................................................... 

......................................................................................................................... 
(nazwa Urzędu Skarbowego) 

......................................................................................................................... 
(miejsce pracy/numer emerytury lub renty, adres ZUS) 

zwanym dalej zleceniobiorcą. 

§ 1 

Zleceniodawca powierza, a zleceniobiorca przyjmuje do osobistego wykonania w semestrze 

....... 

roku akademickim ........../..........  :  ........................................................................ 

......................................................................................................................... 
(wykładów, ćwiczeń i innych zajęć dydaktycznych) 

 
Dzieło określone w § 1 jest/nie jest przedmiotem prawa autorskiego.*  

§ 2 

Strony ustalają termin wykonania pracy w dniach od .........................  do ........................ 

§ 3 
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Wynagrodzenie zleceniobiorcy za efektywnie przeprowadzone zajęcia dydaktyczne objęte 

wykazem stanowiącym Załącznik do niniejszej umowy ustala się w wysokości : 

.........................zł. 

(słownie złotych ...................................................................................................) 

 

* niepotrzebne skreślić 
 

§ 4 

Wszelkie zmiany w niniejszej umowie wymagają formy pisemnej pod  rygorem nieważności. 

§ 5 

Świadczenia  publiczno-prawne  wynikłe z niniejszej umowy ponosi zleceniodawca*, zlece-

niobiorca*. 

§ 6 

Spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu rzeczowo i miej-

scowo właściwym sądom powszechnym. 

§ 7 

Sprawy nie uregulowane niniejszą umową będą rozstrzygane na podstawie przepisów kc i 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 

83 z późniejszymi zmianami). 

§ 8 

Umowa niniejsza zostaje sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których 

jeden otrzymuje zleceniobiorca. 

 

 
...............................         .............................. 
        (Zleceniobiorca)                    (Zleceniodawca) 
          
 
 
             .............................. 
                (Kwestor) 
 
 
 
       
* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik do umowy Nr .......... 
.........................................................       z dnia  .............................. 2........ r. 

pieczątka (Instytut, Katedra, Studium) 
 
......................................................... 

  Zleceniobiorca 
 

Wykaz zajęć zleconych 
                          rozliczanych w okresie roku akademickiego 

 

Wydział 
kierunek 

rok i semestr 

Nazwa przedmiotu 
wg planu studiów 

Liczba godzin  

tygodniowo wg  

planu studiów 

(dla I grupy stu-
dentów) 

Liczba 
grup 

studenckich 

Liczba 
tygodni 
zajęć 

wg planu 
studiów 

Liczba 
godzin 
rocznie 

WYKŁADY 
      

      

      

      

 
RAZEM godzin wykładowych rocznie  

  _______   po ......................zł =.....................zł. 
ĆWICZENIA 
      

      

      

      

 
     RAZEM godzin ćwiczeniowych rocznie  
  _______   po ......................zł =.....................zł. 
 

Ogółem za wykłady i ćwiczenia w roku akademickim 2......../2........
              RAZEM :  .....................zł. 
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1. Przy wykonywaniu zajęć zleceniobiorca obowiązany jest stosować się do przepisów i 

instrukcji obowiązujących personel naukowo-dydaktyczny szkół wyższych podległych 
Ministerstwu Edukacji Narodowej, przy czym zleceniobiorca oświadcza, że przepisy te i 
instrukcje są mu znane. 

 
2. Wysokość wynagrodzenia za jednostkę wymiarową zajęć (np. wygłoszenie wykładu 45 

minutowego) obejmuje też wynagrodzenie za związane z nimi konsultacje, zaś wynagro-
dzenie  za  ćwiczenia  zawiera  już wynagrodzenie za związane z nimi kolokwia i zali-
czenia ćwiczeń. 

 
3. Wysokość wynagrodzenia umownego strony ustalają w oparciu o przepisy rozporządze-

nia Rady Ministrów z dnia 17 maja 1994 r. w spra- wie wynagradzania nauczycieli aka-
demickich (Dz. U. Nr 68, poz. 297 z późniejszymi zmianami). 

 Zwiększenie stawki umownej w czasie trwania umowy może nastąpić w razie zmiany 
ww. rozporządzenia i może dotyczyć tylko wynagrodzenia za zajęcia jeszcze nie wyko-
nane i nie wymaga to zmiany umowy. Wyrównanie wynagrodzenia w przypadku zwięk-
szenia stawki godzinowej nastąpi po złożeniu sprawozdania z wykonania zajęć. 

 
4. Kwota wynagrodzenia ulega odpowiedniej zmianie w przypadku wykonania innej ilości 

godzin (zmiana w aneksie do niniejszej umowy). 
 
 
 
 
   ..............................      Dyrektor 

(Kierownik)    .......................... 
            (podpis zleceniobiorcy)      

        (jednostki organizacyjnej) 
 
 
 
   Stwierdzam prawidłowość wymiaru wynagrodzenia  

        ......................... 
   i zgodność z obowiązującymi przepisami prawnymi  

       (Dziekan) 
 
 
 
   Pracownik Dziekanatu ................................... 
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Wrocław, ........................... 

....................................................... 
imię i nazwisko 

 
....................................................... 
kod         adres 

 
R A C H U N E K 

 

Dla .............................................................................. Uniwersytetu Wrocławskiego 

za wykonanie zgodnie z umową  z dnia .................................. Nr ................................ 

następujących prac : ............................................................................................... 

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

wg kalkulacji godzin ..................................... 

wg kwoty umownej ..................................... 

na ogólną sumę .....................................  słownie złotych ................................... 

........................................................................................................................ 
 
Oświadczenie dla celów podatkowych 
 
Pracuję w ........................................................................................................... 

adres 
Pobieram emeryturę lub rentę nr ............................................................................... 

Oddział ZUS ....................................................................................................... 
adres 
 

........................................ 
podpis wystawcy ra-

chunku 
 

Stwierdza  się, że  prace  objęte  powyższym  rachunkiem  zostały  wykonane  zgodnie  z  

umową i przyjęte. 

Rachunek sprawdzono pod względem merytorycznym i zatwierdzono kwotę zł. ...................... 
 
Wrocław, dnia .......................     ........................................ 

           Dyrektor/Kierownik 
        jednostki organizacyjnej 

Rachunek brutto  ............................ 

Składka ZUS  ............................ 

Podstawa do opodatkowania ............................ 

Podatek 20%  ............................ 
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Do wypłaty  ............................ 

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym 

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

         podpis 

Nr listy płatniczej ............................ 
 


