75.0200.118.2016
Zarządzenie nr 123
Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
z 30 grudnia 2016 roku
w sprawie: zawierania umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Jagiellońskim
z osobami fizycznymi w celu wykonania pracy na innej podstawie niż
stosunek pracy
Na podstawie § 27 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego zarządzam, co następuje:
§1
Zasady ogólne
1. W celu realizacji zadań Uniwersytetu Jagiellońskiego, zwanego dalej „UJ”, dopuszczalne
jest zawieranie umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymi, w szczególności umów
zlecenia, umów o świadczenie usług oraz umów o dzieło.
2. Umowy cywilnoprawne winny być sporządzane z zachowaniem zasad legalności,
celowości, gospodarności i rzetelności wydatkowania środków finansowych.
3. Umowy cywilnoprawne zawiera się na podstawie udzielonych pełnomocnictw, a osoby
posiadające te pełnomocnictwa i merytorycznie odpowiedzialne za zakres rzeczowy tych
umów ponoszą odpowiedzialność za dobór prawidłowej umowy do zakresu i rodzaju zadań
powierzonych do wykonania osobie fizycznej.
4. Za stosowanie zasad wykonywania umów cywilnoprawnych określonych w niniejszym
zarządzeniu odpowiedzialny jest kierownik jednostki organizacyjnej.
§2
Ograniczenia w zawieraniu umów cywilnoprawnych
1. Niedopuszczalne jest zawieranie umów cywilnoprawnych przez UJ, jeżeli:
1) powierzone drugiej stronie zadania wymagają dla spełnienia świadczenia przez tę stronę
bieżącego kierownictwa i stałego nadzoru ze strony UJ;
2) sposób wykonywania przedmiotu umowy spełnia przesłanki stosunku pracy określone
w art. 22 Kodeksu pracy, tj. zobowiązanie do wykonywania pracy określonego rodzaju
na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym
przez pracodawcę, za wynagrodzeniem, gdyż w takim wypadku zatrudnienie następuje
na podstawie stosunku pracy bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy.
2. W przypadku umów cywilnoprawnych zawieranych z pracownikami UJ zarówno
będącymi, jak i niebędącymi nauczycielami akademickimi, przedmiotem umowy mogą być
wyłącznie czynności różne od rodzaju pracy powierzonej pracownikowi w ramach stosunku
pracy, wykonywane poza godzinami pracy pracownika, bez bieżącego kierownictwa ze
strony UJ. W związku z powyższym niedopuszczalne jest zawieranie umów
cywilnoprawnych w szczególności:
1) z nauczycielami akademickimi będącymi pracownikami UJ zatrudnionymi na
stanowiskach dydaktycznych lub naukowo-dydaktycznych, których przedmiotem jest
prowadzenie zajęć dydaktycznych;

2) z pracownikami niebędącymi nauczycielami akademickimi, których przedmiotem są
czynności tożsame z rodzajem pracy, wykonywane w tym samym miejscu, czasie oraz
na takich samych zasadach, jak w ramach stosunku pracy, bez względu na źródło
finansowania;
3) z byłymi pracownikami UJ na takich samych zasadach, na jakich była świadczona praca
w ramach stosunku pracy.
3. W przypadku zawierania umów cywilnoprawnych dotyczących zajęć dydaktycznych,
z zachowaniem zasad określonych w ust. 1 i 2:
1) umowy o dzieło zawiera się, jeżeli przedmiotem umowy jest stworzenie utworu
w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666, z późn. zm.) o charakterze dydaktycznym (utwór
dydaktyczny). W szczególności powyższe odnosi się do zawierania umów, których
przedmiotem jest autorskie opracowanie i przygotowanie zajęć dydaktycznych oraz
prezentacja opracowanych treści słuchaczom;
2) umowy zlecenia/o świadczenie usług zawiera się w przypadku, gdy przedmiot umowy
cywilnoprawnej dotyczącej zajęć dydaktycznych nie ma charakteru utworu
dydaktycznego (np. ćwiczenia, seminaria i inne zajęcia wynikające z programu
studiów).
4. W przypadku umów cywilnoprawnych zawieranych z pracownikami UJ, z zachowaniem
zasad określonych w ust. 1 i 2, w ramach działalności statutowej (w rozumieniu ustawy
z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki – Dz. U. z 2014 r. poz. 1620,
z późn. zm.) mogą być one zawierane wyłącznie z pracownikami zatrudnionymi na
stanowiskach naukowych, inżynieryjno-technicznych oraz naukowo-technicznych.
§3
Ustalenie wysokości wynagrodzenia
1. Wynagrodzenie winno być określone w kwocie brutto.
2. Przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia należy uwzględnić jakość, charakter (złożoność)
przedmiotu świadczenia oraz termin, w którym świadczenie ma być spełnione.
3. Umowy zlecenia oraz umowy o świadczenie usług winny określać wynagrodzenie za
godzinę wykonywania zlecenia brutto, w wysokości nie niższej niż przewidziana
w obowiązujących regulacjach ustawowych o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
(na dzień 1 stycznia 2017 r. – 13,00 zł brutto, słownie: trzynaście złotych 00/100).
4. W razie określenia wynagrodzenia według stawki godzinowej, umowa powinna określać
przewidywaną liczbę godzin realizacji zlecenia/świadczenia usług.
5. Wypłata wynagrodzenia za czynności wykonane na podstawie umów zlecenia oraz umów
o świadczenie usług wymaga złożenia w Dziale Spraw Osobowych rachunku w terminie do
5. dnia każdego miesiąca wraz z potwierdzeniem prawidłowości wykonania
zlecenia/usługi. Dział Spraw Osobowych jest odpowiedzialny za sprawdzenie zgodności
dostarczonych rachunków z umową.
6. W przypadku umów zlecenia oraz umów o świadczenie usług zawartych na czas dłuższy
niż jeden miesiąc, wypłaty wynagrodzenia dokonuje się co najmniej raz w miesiącu.
7. Wypłata wynagrodzenia za wykonanie dzieła następuje po przedłożeniu prawidłowo
wypełnionego rachunku wraz z potwierdzeniem odbioru dzieła bez zastrzeżeń.
§4
Ograniczenia w wykonywaniu nadzoru
1. Kierownicy jednostek organizacyjnych oraz osoby zawierające umowy cywilnoprawne są
zobowiązani do przestrzegania zasady, iż zlecane do wykonania w ramach tych umów mogą
być tylko czynności, które nie wymagają bieżącego nadzoru ze strony UJ.

2. W przypadku umów cywilnoprawnych, których przedmiotem jest prowadzenie zajęć
dydaktycznych, wykonywanie projektów naukowych lub badawczych, druga strona:
1) nie może być zobowiązana do uczestnictwa w czynnościach organizacyjnych
z wyjątkiem czynności polegających na współdziałaniu koniecznym do należytego
wykonania przedmiotu umowy;
2) nie podlega ocenie na zasadach dotyczących nauczycieli akademickich zatrudnionych
w ramach stosunku pracy;
3) nie podlega karom porządkowym;
4) nie podlega bieżącemu nadzorowi ze strony UJ.
3. W przypadku umów cywilnoprawnych, których przedmiotem jest obsługa techniczna,
administracyjna, druga strona:
1) nie może podlegać podporządkowaniu UJ w ramach wykonywania przedmiotu umowy;
2) może spełniać świadczenie w określonym miejscu i czasie, jeżeli wynika to z jego
charakteru;
3) nie podlega ocenie pracowniczej;
4) nie podlega karom porządkowym;
5) nie podlega bieżącemu nadzorowi ze strony UJ.
4. Umowy zlecenia oraz umowy o świadczenie usług powinny być zawierane z terminem
wykonania określonym zgodnie z rzeczywistym czasem potrzebnym do spełnienia
świadczenia. W związku z ustawową koniecznością comiesięcznej wypłaty wynagrodzenia
z tytułu ww. rodzajów umów, nie należy zawierać umów na okresy dłuższe, jeżeli
w każdym z poszczególnych miesięcy trwania umowy nie jest przewidywane wykonywanie
przedmiotu umowy (co najmniej 1 godziny).
§5
Kontrola wykonywania czynności w ramach umów cywilnoprawnych
1. W celu zapewnienia wysokiej jakości kształcenia, zajęcia dydaktyczne prowadzone na
podstawie umów cywilnoprawnych podlegają ocenie na zasadach ustalonych dla tego
rodzaju umów przez jednostkę organizacyjną, w tym z uwzględnieniem oceny zajęć przez
uczestników. Raport z oceny zajęć przekazywany jest UJ i może stanowić podstawę do
zakwestionowania prawidłowości wykonania umowy.
2. UJ może wprowadzić dodatkowe kontrole merytoryczne wykonania każdego dzieła lub
czynności zleconych. Kontrole odbywają się w sposób i w czasie odpowiednim, zależnie
od stopnia skomplikowania przedmiotu i czasu trwania umowy.
3. Ostateczna weryfikacja prawidłowości wykonania umowy przez UJ następuje przed
zrealizowaniem rachunku wystawionego przez zleceniobiorcę lub wykonawcę – poprzez
odbiór dzieła lub jego części lub zatwierdzenie prawidłowości wykonania czynności
zleconych/usług.
4. Osoby wykonujące umowy zlecenia oraz świadczące usługi zobowiązane są do wskazania
liczby godzin wykonania usługi lub czynności zleconych. Potwierdzenie wskazanej liczby
godzin następuje na rachunku, przed jego wypłatą.
§6
Wzory
1. Wzory umów cywilnoprawnych, rachunków oraz innych obowiązkowo wymaganych
dokumentów zapewniających prawidłową realizację umów cywilnoprawnych stanowią
załączniki nr 1-20 do niniejszego zarządzenia:
1) Wniosek w sprawie zawarcia umowy zlecenia/o dzieło;
2) Wniosek w sprawie zawarcia umowy zlecenia/o dzieło dot. umów związanych
z pełnieniem funkcji recenzenta, funkcji promotora oraz umów dotyczących
studenckich praktyk pedagogicznych;

2.

3.

4.

5.

6.

3) Umowa zlecenia;
4) Umowa zlecenia (dotyczy seminariów, ćwiczeń i innych zajęć dydaktycznych
niemających charakteru utworu);
5) Umowa zlecenia (za promotorstwo);
6) Rachunek do umowy zlecenia (pracownik UJ);
7) Rachunek do umowy zlecenia (osoba niebędąca pracownikiem UJ);
8) Rachunek do umowy zlecenia (za czynności polegające na pełnieniu funkcji promotora
– osoba niebędąca pracownikiem UJ);
9) Umowa o dzieło;
10) Umowa o dzieło (z przeniesieniem majątkowych praw autorskich);
11) Umowa o dzieło (z przeniesieniem majątkowych praw autorskich – utwór
dydaktyczny);
12) Umowa o dzieło (z przeniesieniem majątkowych praw autorskich – sporządzenie
recenzji w konkursie na stanowisko profesora);
13) Umowa o dzieło (z przeniesieniem majątkowych praw autorskich – sporządzenie
recenzji w postępowaniu habilitacyjnym);
14) Umowa o dzieło (z przeniesieniem majątkowych praw autorskich – sporządzenie
recenzji w postępowaniu o nadanie tytułu profesora);
15) Rachunek do umowy o dzieło (pracownik UJ);
16) Rachunek do umowy o dzieło (osoba niebędąca pracownikiem UJ);
17) Oświadczenie dla celów podatkowych (do umów o dzieło z przeniesieniem praw
autorskich);
18) Oświadczenie (ZUS);
19) Kalkulacja wynagrodzenia do umowy (dotyczy umów dydaktycznych);
20) Wniosek w sprawie zawarcia aneksu do umowy o dzieło/zlecenia.
W uzasadnionych wypadkach dopuszczalne jest zawarcie umowy cywilnoprawnej o treści
innej niż we wzorze; dotyczy to w szczególności:
1) umów zawieranych w ramach wykonywania projektów, jeżeli projekt wymaga
dodatkowych lub odmiennych klauzul umownych;
2) innego zakresu przeniesienia majątkowych praw autorskich niż określone we wzorach;
3) sytuacji, gdy rezultatem wykonania umowy może być wynalazek, wzór użytkowy lub
wzór przemysłowy;
4) braku zgody osoby zawierającej umowę cywilnoprawną na treść umowy określoną
wzorami;
5) konieczności wprowadzenia dodatkowych klauzul umownych zaostrzających
merytoryczną kontrolę nad wykonaniem dzieła lub umowy zlecenia.
W przypadku konieczności modyfikacji wzoru umowy jednostka wprowadza dodatkowe
klauzule umowne po akceptacji właściwych działów merytorycznych, a następnie
weryfikacji pod względem formalno-prawnym przez wskazanego przez Pełnomocnika
Rektora UJ ds. prawnych współpracownika.
Umowa cywilnoprawna zawierana jest po zatwierdzeniu wniosku w sprawie jej zawarcia
oraz przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy. Obowiązek złożenia wniosku
nie dotyczy umów o prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz umów zawieranych w wyniku
przeprowadzonego postępowania w trybie wynikającym z ustawy Prawo zamówień
publicznych.
Do umów zlecenia lub umów o świadczenie usług zawieranych z osobami niebędącymi
pracownikami UJ należy dołączyć wypełnione oświadczenie w zakresie podlegania
ubezpieczeniom społecznym, którego wzór stanowi załącznik nr 18 do zarządzenia.
Umowę cywilnoprawną wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 5, należy złożyć
w Dziale Spraw Osobowych UJ w nieprzekraczalnym terminie do 3 dni od daty jej
zawarcia, z uwagi na konieczność weryfikacji podlegania obowiązkowi zgłoszenia do
ubezpieczeń społecznych i dokonania tego zgłoszenia w terminie 7 dni od daty powstania
obowiązku ubezpieczenia społecznego.

§7
Nadzór finansowy
Za legalność, kompletność i prawidłowość dokumentów dotyczących wypłaty wynagrodzeń
z tytułu umów cywilnoprawnych ponoszą odpowiedzialność osoby podpisujące dokumenty
stanowiące podstawę wypłaty wynagrodzeń, a za prawidłowość naliczenia podatków i składek
z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego od tych wynagrodzeń pracownicy Działu
Spraw Osobowych UJ.
§8
Zamówienia publiczne
1. W przypadku realizacji umów, do których stosuje się ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych, stosuje się postanowienia zarządzenia Rektora Uniwersytetu
Jagiellońskiego w sprawie realizacji ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych.
2. W umowach cywilnoprawnych zwolnionych ze stosowania ustawy Prawo zamówień
publicznych należy oznaczyć podstawę zwolnienia poprzez wpisanie odpowiedniego typu
umowy na wniosku o jej zawarcie w uzgodnieniu z Działem Zamówień Publicznych.
§9
Zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania umów cywilnoprawnych
Na zasadach określonych w art. 304 § 1 Kodeksu pracy i przepisach wykonawczych, w toku
wykonania umów cywilnoprawnych Uniwersytet Jagielloński jest obowiązany zapewnić
bezpieczne i higieniczne warunki pracy, o których mowa w art. 207 § 2 Kodeksu pracy, także
osobom fizycznym wykonującym czynności na innej podstawie niż stosunek pracy. Osoby
wykonujące umowy cywilnoprawne winny legitymować się stosownymi badaniami lekarskimi
i przeszkoleniem BHP.
§ 10
Przepisy końcowe
1. Traci moc zarządzenie nr 3 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 stycznia 2015 roku
w sprawie zawierania umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Jagiellońskim z osobami
fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej w celu wykonania pracy na innej
podstawie niż stosunek pracy.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

Prof. dr hab. med. Wojciech Nowak

Dotyczy:
– wszystkie jednostki organizacyjne UJ (bez Collegium Medicum)

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 123 Rektora UJ z 30 grudnia 2016 r.

Nr wniosku:

(pieczątka jednostki zlecającej)

Obligo – nr dok.:
Data obligo:
….........................................................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby weryfikującej)

Wniosek w sprawie zawarcia umowy zlecenia/o dzieło x)1)
1. Proszę o zawarcie z Panią/Panem ………………………………………………………………………………….…….
(imię i nazwisko Zleceniobiorcy/Wykonawcy dzieła x))

umowy zlecenia/o dzieło na: ......................................................................................................................................................
x)

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

(określić przedmiot umowy)

Warunki umowy:
a) termin wykonania przedmiotu umowy od .................................................do .........................................................
(dzień, miesiąc, rok)

(dzień, miesiąc, rok)

b) proponowana kwota wynagrodzenia ……….................................................................... (słownie złotych:
……..………………………………………………………………………………………………………………..……………………)

W przypadku umowy zlecenia proponowana kwota wynagrodzenia wynika z kalkulacji:
………….………………………….……………………………………………………………………………………………………….
(stawka godzinowa x liczba godzin przeznaczona na wykonanie zlecenia)

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

stawka narzutu …………………………………………………………………………………….…….….……………………...
wartość narzutu …………………………………………………………………………………………….…….………………..
źródło finansowania …………………………………………………………………………………………..………………...
źródło finansowania zgodnie z numeracją SAP …………………………………………………….….……..…..
typ umowy: ……………………………………………………………………………………………………….…………….……
jednostka zlecająca: ……………………………………………………………………………………………...…….………..
oświadczam, iż przedmiotowe zamówienie nie stanowi dzielenia zamówienia i zostało
dokonane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych
efektów z danych nakładów, przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa
i zasad opisanych w zarządzeniach obowiązujących na Uczelni.

Uzasadnienie wniosku:
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................

2. Dane o zatrudnieniu Zleceniodawcy/Wykonawcyx):
a) Pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego zatrudniony na stanowisku: ………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..,

(podać nazwę stanowiska pracy i jednostki organizacyjnej UJ, w której jest zatrudniony pracownik)

b) Zleceniobiorca/Wykonawcax) niebędący pracownikiem Uniwersytetu Jagiellońskiego/
Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum.
Kraków, dnia ..................................................................

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

(podpis i pieczątka imienna wnioskującego)

3. Wykonanie czynności przewidzianych umową nie wymaga stałego nadzoru ze strony
Uniwersytetu.

Kraków, dnia ...............................................

….........................................................................................

(podpis i pieczątka imienna wnioskującego)

4. Akceptacja dysponenta środków:
Akceptuję/nie akceptujęx) do realizacji.
Uzasadnienie w przypadku braku akceptacji:
…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………

Kraków, dnia .............................................

..…………………………………….………….……………

(podpis i pieczątka imienna dysponenta środków)

Kontrasygnata +)

……………………………………………………….……..

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej)

5. Pracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego:
a) będący nauczycielami akademickimi: przedmiotem umowy nie jest prowadzenie zajęć
dydaktycznych w ramach obowiązującego pensum lub godzin ponadwymiarowych,
b) niebędący nauczycielami akademickimi: zlecone czynności są rodzajowo różne od
zakresu obowiązków służbowych pracownika jednostki.
Kraków, dnia ..............................................

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

(podpis i pieczątka imienna bezpośredniego przełożonego)

Kraków, dnia .............................................

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

(podpis i pieczątka imienna pracownika Działu Spraw Osobowych)

6. Kontrasygnata Kwestora
...........................................................................................

(podpis i pieczątka imienna Kwestora)

7. Akceptacja Prorektora UJ ds. polityki kadrowej i finansowej/Prorektora UJ
ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych/Kanclerz UJx)
Akceptuję/nie akceptujęx) do realizacji.

Uzasadnienie w przypadku braku akceptacji:
………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

Kraków, dnia ......................................................

……………………………………..………………………

(podpis i pieczątka imienna )

----------------------------x) niepotrzebne skreślić
+) tylko gdy wymagana
1) – w przypadku zawarcia umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym
stosuje się przepisy dotyczące zlecenia – należy zaznaczyć „zlecenie”;
– w przypadku zawarcia umowy o dzieło, umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich lub umów licencyjnych należy
zaznaczyć „dzieło”.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 123 Rektora UJ z 30 grudnia 2016 r.

Nr wniosku:

(pieczątka jednostki zlecającej)

Obligo – nr dok.:
Data obligo:
….........................................................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby weryfikującej)

Wniosek w sprawie zawarcia umowy zlecenia/o dzieło x)1)
dot. umów związanych z pełnieniem funkcji recenzenta, funkcji promotora
oraz umów dotyczących studenckich praktyk pedagogicznych

1. Proszę o zawarcie z Panią/Panem ………………………………………………………………………………….…….
(imię i nazwisko Zleceniobiorcy/Wykonawcy dzieła x))

umowy zlecenia/o dzieło na: ......................................................................................................................................................
x)

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

(określić przedmiot umowy)

Warunki umowy:
a) termin wykonania przedmiotu umowy od .................................................do .........................................................
(dzień, miesiąc, rok)

(dzień, miesiąc, rok)

b) proponowana kwota wynagrodzenia ……….................................................................... (słownie złotych:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………)
W przypadku umowy zlecenia na pełnienie funkcji promotora w przewodzie doktorskim kwota wynagrodzenia określona jest

ryczałtowo i jest zgodna z aktami wewnętrznymi UJ oraz rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14
września 2011 r. w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie
w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2014 r. poz.
48).

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

stawka narzutu ………………………………………………………………………………………….………………………...
wartość narzutu …………………………………………………………………………………………………………………..
źródło finansowania ………………………………………………………………………………………….………………...
źródło finansowania zgodnie z numeracją SAP ……………………………………………………….……..…..
typ umowy: ……………………………………………………………………………………………………….…………………
jednostka zlecająca: ……………………………………………………………………………………………...………..……..
oświadczam, iż przedmiotowe zamówienie nie stanowi dzielenia zamówienia i zostało dokonane
w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych
nakładów, przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa i zasad opisanych
w zarządzeniach obowiązujących na Uczelni.

Uzasadnienie wniosku:
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................

2. Potwierdzam, że Zleceniodawca/Wykonawcax) nie jest pracownikiem Uniwersytetu
Jagiellońskiego/Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum
Kraków, dnia ..................................................................

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

(podpis i pieczątka imienna wnioskującego)

3. Wykonanie czynności przewidzianych umową nie wymaga stałego nadzoru ze strony
Uniwersytetu.
Kraków, dnia ...............................................

….........................................................................................

(podpis i pieczątka imienna wnioskującego)

4. Akceptacja dysponenta środków:
Akceptuję/nie akceptujęx) do realizacji.
Uzasadnienie w przypadku braku akceptacji:
…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………

Kraków, dnia .............................................

..…………………………………….………….……………

(podpis i pieczątka imienna dysponenta środków)

Kontrasygnata +)

……………………………………………………….……..

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej)

5. Kontrasygnata Kwestora

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

(podpis i pieczątka imienna Kwestora)

----------------------------x) niepotrzebne skreślić
+) tylko gdy wymagana
1) – w przypadku zawarcia umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym
stosuje się przepisy dotyczące zlecenia – należy zaznaczyć „zlecenie”;
– w przypadku zawarcia umowy o dzieło, umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich lub umów licencyjnych należy
zaznaczyć „dzieło”.

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 123 Rektora UJ z 30 grudnia 2016 r.

(pieczątka jednostki zlecającej)
.......................................................................
Numer umowy

Kraków, dnia ...........................................

Źródło finansowania:

MPK …………………………….…….
Nr zlecenia ………………………….…
PSP ……………………………....……

UMOWA ZLECENIA
zawarta w dniu ........................ pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie z siedzibą przy
ul. Gołębiej 24, 31-007 Kraków
..................................................................................................................................................................................................................................

(nazwa i adres jednostki organizacyjnej UJ)

reprezentowanym(ną) przez
………………………………………...……………………………………………………………………………………..…………………..,

(tytuł, imię, nazwisko, stanowisko osoby reprezentującej UJ)

działającego(cą) na podstawie pełnomocnictwa Rektora UJ z dnia ……………..……...…. nr ……….……………
………………………………………………………………………………………………………….……………………………….………..

zwanym(ną) dalej „Zleceniodawcą”

a Panią/Panem.................................................................................................................................................................................................,
zam. .....................................................................................................................................................................................................................,
legitymującą się dowodem osobistym nr …………………………………………………………………………...……………,
posiadającym nr PESEL ………………………………………………………………………………………………………….…….,
zwanym(ną) dalej „Zleceniobiorcą”,
o następującej treści:
§1
Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania z dołożeniem należytej
staranności następujących czynności:
..................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
(wymienić jakie)

§2
Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać czynności stanowiące przedmiot niniejszej umowy
w terminie: od ........................................................................................... do .............................................................................................
(dzień, miesiąc, rok)

(dzień, miesiąc, rok)

§3

1. Za prawidłowe wykonanie czynności określonych w § 1, Strony ustalają dla Zleceniobiorcy

2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.

wynagrodzenie brutto płatne miesięcznie wg stawki godzinowej wynoszącej …………….………….. zł
(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………. złotych).
Maksymalna liczba godzin wykonania zlecenia nie przekroczy: ……………………….…………………………
Przy uwzględnieniu ustalonej stawki godzinowej oraz maksymalnej liczby godzin wykonania
Zlecenia wskazać należy, że maksymalna wartość niniejszej umowy nie przekroczy kwoty brutto:
…………………………………………………………. zł (słownie: …………………………………………..……………………
…………………………………………………………………………………………………………...……………………. złotych).
W przypadku, gdy możliwe będzie przekroczenie maksymalnej liczby godzin wskazanej powyżej,
Zleceniobiorca zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu Zleceniodawcy z wyprzedzeniem w celu
sporządzenia aneksu do niniejszej umowy.
Wynagrodzenie będzie płatne po wykonaniu czynności i ich odebraniu przez Zleceniodawcę oraz
po przedstawieniu rachunku przez Zleceniobiorcę, ze wskazaniem liczby godzin wykonania
zlecenia. W przypadku nie złożenia rachunku w terminie, konsekwencje późniejszej wypłaty
wynagrodzenia obciążają Zleceniobiorcę.
W przypadku umów zawartych na czas dłuższy niż 1 miesiąc, wypłaty wynagrodzenia dokonuje się
co najmniej raz w miesiącu.
Odbiór zlecenia uważa się za dokonany z chwilą potwierdzenia wykonania czynności przez
Zleceniodawcę (osobę wskazaną przez Zleceniodawcę) na rachunku wystawionym przez
Zleceniobiorcę.
Naliczenie wypłaty wynagrodzenia za czynności wykonane na podstawie niniejszej umowy
wymaga złożenia w Dziale Spraw Osobowych rachunku w terminie do 5. dnia każdego miesiąca.
Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na wskazane konto bankowe w terminie wynikającym
z wewnętrznych aktów UJ publikowanych na stronie www.uj.edu.pl, z którymi Zleceniobiorca
zapoznał się przed podpisaniem niniejszej umowy i które akceptuje.
§4

Jeżeli wykonane czynności będą wymagać uzupełnień i poprawek, Zleceniobiorca zobowiązuje się
wykonać czynności dodatkowe w wyznaczonym terminie w ramach wynagrodzenia określonego w § 3
niniejszej umowy.
§5
1. W razie niedotrzymania przez Zleceniobiorcę warunków niniejszej umowy, Zleceniodawcy
przysługuje prawo jednostronnego rozwiązania umowy i żądania pokrycia przez Zleceniobiorcę
powstałych z tego tytułu szkód i strat bez potrzeby wzywania.
2. W przypadku rozwiązania umowy przed upływem terminu, na który została zawarta, Zleceniobiorcy
przysługuje wynagrodzenie za czynności prawidłowo wykonane do dnia rozwiązania umowy
i odebrane przez Zleceniodawcę.
§6
Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania czynności objętych niniejszą umową osobie trzeciej bez
uzyskania pisemnej zgody Zleceniodawcy. Zleceniobiorca jest zobowiązany do wystąpienia

z wnioskiem o wyrażenie zgody na powierzenie obowiązków osobie trzeciej z co najmniej 14 dniowym
wyprzedzeniem.
§7
1. Zwrot kosztów podróży krajowej lub zagranicznej Zleceniobiorcy związanej bezpośrednio
z realizacją zadań określonych w umowie może nastąpić w przypadku uzyskania zgody
Zleceniodawcy, wypełnienia obowiązujących w UJ formularzy oraz przedłożenia dokumentów
potwierdzających poniesienie kosztów.
2. Do rozliczenia stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wysokości oraz warunków ustalania
należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej
jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz z tytułu podróży
służbowej poza granicami kraju oraz wewnętrzne regulacje Zleceniodawcy.
§8
Zleceniodawca zobowiązuje się do wykonania obowiązków wynikających z art. 304 Kodeksu pracy,
a Zleceniobiorca zobowiązuje się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wynikających
1
z art. 304 Kodeksu pracy.
§9
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10
Mogące wyniknąć z niniejszej umowy spory rozstrzygać będą rzeczowo właściwe sądy
w Krakowie.
§ 11
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 12
Umowa została sporządzona w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje
Zleceniobiorca, a dwa Zleceniodawca.

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

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

Zleceniobiorca

Zleceniodawca

Zleceniobiorca oświadcza, że jest zdolny do wykonywania umówionych czynności i posiada na dowód tego odpowiednie
orzeczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy.

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

Zleceniobiorca

Zleceniobiorca oświadcza również, że został poinformowany:
1) o obowiązkach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, o których mowa w § 8 (udostępnionych na stronach
Inspektoratu BHP UJ www.ibhp.uj.edu.pl);
2) o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia występujących przy wykonywaniu zleconych czynności – poprzez
zapoznanie z informacją o ryzyku zawodowym oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

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

Zleceniobiorca

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

Osoba merytorycznie odpowiedzialna

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 123 Rektora UJ z 30 grudnia 2016 r.
(dotyczy seminariów, ćwiczeń i innych zajęć dydaktycznych
nie mających charakteru utworu)

(pieczątka jednostki zlecającej)
................................................................
Numer umowy

Kraków, dnia ...........................................

Źródło finansowania:

MPK ……………………….
Nr zlecenia …………………
PSP …………………………

UMOWA ZLECENIA
zawarta w dniu ........................ pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie z siedzibą przy
ul. Gołębiej 24, 31-007 Kraków
.................................................................................................................................................................................................................................

(nazwa i adres jednostki organizacyjnej UJ)

reprezentowanym(ną) przez
………………………………………………………………………………………………………..…….………….....………………………

(tytuł, imię, nazwisko, stanowisko osoby reprezentującej UJ)

działającego(cą) na podstawie pełnomocnictwa Rektora UJ z dnia ……………………..…. nr …………….………
………………………………………………………………………………………………………………..……………………….…………

zwanym(ną) dalej „Zleceniodawcą”
a Panią/Panem................................................................................................................................................................................................,
zam.......................................................................................................................................................................................................................,
legitymującą się dowodem osobistym nr ………………………………………………………………….………..……………
posiadającym nr PESEL ………………………………………………………………………………………..……………..……….,
zwanym(ną) dalej „Zleceniobiorcą”,
o następującej treści:
§1
Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się przygotować oraz przeprowadzić ćwiczenia,
seminaria, egzamin, inne:…………………x)
na studiach ………………………………………………….………
(podać nazwę i rodzaj studiów)

z następujących przedmiotów
Lp.

Nazwa przedmiotu wg planu studiów

Rodzaj zajęć

Ilość godzin

0

1

2

3

1.
2.
3.
4.
5.
Razem
x)

– wskazać właściwe

§2
Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać czynności stanowiące przedmiot niniejszej umowy określony
w § 1 w terminie wynikającym z przyjętego programu i harmonogramu zajęć w okresie
od ..................................................................... do ...................................................... roku.
(dzień, miesiąc, rok)

(dzień, miesiąc, rok)

§3
1. W przypadku niemożności wykonania przedmiotu zlecenia w terminie, o którym mowa
w § 2, Zleceniobiorca zobowiązuje się natychmiast poinformować o tym Zleceniodawcę.
2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, Zleceniodawca ma prawo wg własnego uznania:
1) odstąpić od umowy i powierzyć wykonanie przedmiotu niniejszej umowy innej osobie,
2) zmienić termin wykonania umowy.
§4
1. Za wykonanie zleconych czynności Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie brutto w wysokości:
.…………….……………

zł (słownie: ………………………………………..……………………………………...….. złotych).

2. Kwota wynagrodzenia wynika z następującego obliczenia:
................................................................................................................................................................................................................................
(podać kalkulację stawek czasu pracy i wysokości wynagrodzenia za jednostkę obliczeniową )

3. Stawka godzinowa objęta niniejszą umową obejmuje przeprowadzenie zajęć oraz czynności
przygotowawcze i końcowe związane z realizacją umowy, w tym także przeprowadzenie egzaminu.
4. Wynagrodzenie będzie płatne po wykonaniu czynności i ich odebraniu przez Zleceniodawcę oraz po
przedstawieniu rachunku przez Zleceniobiorcę, ze wskazaniem liczby godzin wykonania zlecenia.
W przypadku nie złożenia rachunku w terminie, konsekwencje późniejszej wypłaty wynagrodzenia
obciążają Zleceniobiorcę.
5. W przypadku umów zawartych na czas dłuższy niż 1 miesiąc, wypłaty wynagrodzenia dokonuje się
co najmniej raz w miesiącu.
6. Odbiór zlecenia uważa się za dokonany z chwilą potwierdzenia wykonania czynności przez
Zleceniodawcę (osobę wskazaną przez Zleceniodawcę) na rachunku wystawionym przez
Zleceniobiorcę.
7. Naliczenie wypłaty wynagrodzenia za czynności wykonane na podstawie niniejszej umowy wymaga
złożenia w Dziale Spraw Osobowych rachunku w terminie do 5. dnia każdego miesiąca.
8. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na wskazane konto bankowe w terminie wynikającym
z wewnętrznych aktów UJ publikowanych na stronie www.uj.edu.pl, z którymi Zleceniobiorca
zapoznał się przed podpisaniem niniejszej umowy i które akceptuje.
§5
1. W razie niedotrzymania przez Zleceniobiorcę warunków niniejszej umowy, Zleceniodawcy
przysługuje prawo jednostronnego rozwiązania umowy i żądania pokrycia przez Zleceniobiorcę
powstałych z tego tytułu szkód i strat bez potrzeby wzywania.

2. W przypadku rozwiązania umowy przed upływem terminu, na który została zawarta, Zleceniobiorcy
przysługuje wynagrodzenie za czynności prawidłowo wykonane do dnia rozwiązania umowy
i odebrane przez Zleceniodawcę.
§6
Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania czynności objętych niniejszą umową osobie trzeciej bez
uzyskania pisemnej zgody Zleceniodawcy. Zleceniobiorca jest zobowiązany do wystąpienia
z wnioskiem o wyrażenie zgody na powierzenie obowiązków osobie trzeciej z co najmniej 14 dniowym
wyprzedzeniem.
§7
Zleceniodawca zobowiązuje się do wykonania obowiązków wynikających z art. 304 Kodeksu pracy,
a Zleceniobiorca zobowiązuje się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wynikających
1

z art. 304 Kodeksu pracy.
§8
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§9
Mogące wyniknąć z niniejszej umowy spory rozstrzygać będą rzeczowo właściwe sądy
w Krakowie.
§ 10
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 11
Umowa została sporządzona w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje
Zleceniobiorca, a dwa Zleceniodawca.

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

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

Zleceniobiorca

Zleceniodawca

Zleceniobiorca oświadcza, że jest zdolny do wykonywania umówionych czynności i posiada na dowód tego
odpowiednie orzeczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy.

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

Zleceniobiorca
Zleceniobiorca oświadcza również, że został poinformowany:
1) o obowiązkach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, o których mowa w § 7 (udostępnionych na stronach
Inspektoratu BHP UJ www.ibhp.uj.edu.pl);
2) o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia występujących przy wykonywaniu zleconych czynności –
poprzez zapoznanie z informacją o ryzyku zawodowym oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

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

Zleceniobiorca

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

Osoba merytorycznie odpowiedzialna

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 123 Rektora UJ z 30 grudnia 2016 r

(pieczątka jednostki zlecającej)
.......................................................................
Numer umowy

Kraków, dnia ………………..

Źródło finansowania: …………………….
MPK ……………………….
Nr zlecenia …………………
PSP …………………………

UMOWA ZLECENIA
(promotorstwo)
zawarta w dniu ........................ pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie z siedzibą przy
ul. Gołębiej 24, 31-007 Kraków
....................................................................................................................................................................

(nazwa i adres jednostki organizacyjnej UJ)

reprezentowanym(ną) przez
………………………………………...……………………………………………..…………………..,

(tytuł, imię, nazwisko, stanowisko osoby reprezentującej UJ)

działającego(cą) na podstawie pełnomocnictwa Rektora UJ z dnia ……………..……...…. nr ………………..……
………………………………………………………………………………………………………………………………………..….………..

zwanym(ną) dalej „Zleceniodawcą”
a Panią/Panem...............................................................................................................................................................................................,
zam. ....................................................................................................................................................................................................................,
legitymującą się dowodem osobistym nr ……………………………………………………………………………….………,
posiadającym nr PESEL ………………………………………………………………………………………………..…………….,
zwanym(ną) dalej „Zleceniobiorcą”,
o następującej treści:
§1
Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania z dołożeniem należytej
staranności następujących czynności:
pełnienie funkcji promotora Pani/Pana

…………………………………………………,

dalej Osoba promowana,

w przewodzie doktorskim polegające w szczególności na wykonaniu następujących czynności:
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
(wymienić jakie)

§2
Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać czynności stanowiące przedmiot niniejszej umowy
w terminie: od ...................................................................................... do .................................................................................................
(dzień, miesiąc, rok)

(dzień, miesiąc, rok)

Miejsce i czas wykonania Zlecenia w wyżej wskazanym okresie zależne są od Zleceniobiorcy oraz
uzgodnień z Osobą promowaną.

§3
1. Za prawidłowe wykonanie czynności określonych w §1, Strony ustalają dla Zleceniobiorcy
wynagrodzenie prowizyjne brutto płatne jednorazowo (ryczałtowo) za przeprowadzenie jednego
promotorstwa w wysokości
brutto

………………………………………………………………….……….………..

złotych

(słownie:…………………………………………………………………………………………………………..…….

złotych brutto).
2. Kwota powyższa jest zgodna z aktami wewnętrznymi UJ regulującymi kwestię wysokości ww.
wynagrodzeń oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września
2011 r. w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje
i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu
profesora (Dz. U. z 2014 r. poz. 48).
3. Wynagrodzenie będzie płatne po wykonaniu czynności i ich odebraniu przez Zleceniodawcę oraz po
przedstawieniu rachunku przez Zleceniobiorcę. W przypadku nie złożenia rachunku w terminie,
konsekwencje późniejszej wypłaty wynagrodzenia obciążają Zleceniobiorcę.
4. Odbiór zlecenia uważa się za dokonany z chwilą potwierdzenia wykonania czynności przez
Zleceniodawcę (osobę wskazaną przez Zleceniodawcę) na rachunku wystawionym przez
Zleceniobiorcę.
5. Naliczenie wypłaty wynagrodzenia za czynności wykonane na podstawie niniejszej umowy wymaga
złożenia w Dziale Spraw Osobowych rachunku w terminie do 5. dnia każdego miesiąca.
6. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na wskazane konto bankowe w terminie wynikającym
z wewnętrznych aktów UJ publikowanych na stronie www.uj.edu.pl, z którymi Zleceniobiorca
zapoznał się przed podpisaniem niniejszej umowy i które akceptuje.
§4
Jeżeli wykonane czynności będą wymagać uzupełnień i poprawek, Zleceniobiorca zobowiązuje się
wykonać czynności dodatkowe w wyznaczonym terminie w ramach wynagrodzenia określonego w § 3
niniejszej umowy.
§5
1. W razie niedotrzymania przez Zleceniobiorcę warunków niniejszej umowy, Zleceniodawcy
przysługuje prawo jednostronnego rozwiązania umowy i żądania pokrycia przez Zleceniobiorcę
powstałych z tego tytułu szkód i strat bez potrzeby wzywania.
2. W przypadku rozwiązania umowy przed upływem terminu, na który została zawarta, Zleceniobiorcy
przysługuje obliczone proporcjonalnie wynagrodzenie za czynności prawidłowo wykonane do dnia
rozwiązania umowy i odebrane przez Zleceniodawcę.
§6
Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania czynności objętych niniejszą umową osobie trzeciej bez
uzyskania pisemnej zgody Zleceniodawcy. Zleceniobiorca jest zobowiązany do wystąpienia
z wnioskiem o wyrażenie zgody na powierzenie obowiązków osobie trzeciej z co najmniej 14 dniowym
wyprzedzeniem.

§7
1. Zwrot kosztów podróży krajowej lub zagranicznej Zleceniobiorcy związanej bezpośrednio
z realizacją zadań określonych w umowie może nastąpić w przypadku uzyskania zgody
Zleceniodawcy, wypełnienia obowiązujących w UJ formularzy oraz przedłożenia dokumentów
potwierdzających poniesienie kosztów.
2. Do rozliczenia stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wysokości oraz warunków ustalania
należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej
jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz z tytułu podróży
służbowej poza granicami kraju oraz wewnętrzne regulacje Zleceniodawcy.
§8
Zleceniodawca zobowiązuje się do wykonania obowiązków wynikających z art. 304 Kodeksu pracy,
a Zleceniobiorca zobowiązuje się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wynikających
1

z art. 304 Kodeksu pracy.
§9
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10
Mogące wyniknąć z niniejszej umowy spory rozstrzygać będą rzeczowo właściwe sądy
w Krakowie.
§ 11
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 12
Umowa została sporządzona w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje
Zleceniobiorca, a dwa Zleceniodawca.
……………………………………………………..

Zamawiający

……………………………………..…………………

Zleceniobiorca (Promotor)

Zleceniobiorca oświadcza, że jest zdolny do wykonywania umówionych czynności i posiada na dowód tego
odpowiednie orzeczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy.

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

Zleceniobiorca
Zleceniobiorca oświadcza również, że został poinformowany:
1) o obowiązkach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, o których mowa w § 8 (udostępnionych na stronach
Inspektoratu BHP UJ www.ibhp.uj.edu.pl);
2) o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia występujących przy wykonywaniu zleconych czynności –
poprzez zapoznanie z informacją o ryzyku zawodowym oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.
...............................................................................

Zleceniobiorca

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

Osoba merytorycznie odpowiedzialna

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 123 Rektora UJ z 30 grudnia 2016 r.
(pracownik UJ)

Nazwisko: ……………………………………………………
Imiona: ……………………………………………....………..
Zatrudniony: …………………………………..……………
(nazwa jednostki organizacyjnej UJ)

Kraków, dnia ..........................................

Źródło finansowania:

MPK ……………………….
Nr zlecenia …………………
PSP …………………………

RACHUNEK
nr ...............................................................................................
za okres od ................................................ do .................................................
(dzień-miesiąc-rok)

(dzień-miesiąc-rok)

Dla Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
..................................................................................................................................................................................................................................
(nazwa i adres jednostki organizacyjnej UJ)

za wykonanie czynności:
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................

zgodnie z zawartą umową zlecenia nr ............................................................... z dnia .....................................................
na kwotę .................................................................................... (słownie: ................................................................………………….
………………………………………………………………………………………...………………………………………………………….).

Powyższa kwota wynika z następującego obliczenia: ………………………………….…………………………….
(stawka godzinowa x liczba godzin przeznaczona na wykonanie powyższych czynności)

Jednocześnie oświadczam, że zlecenie wykonałem/am osobiście oraz bez stałego nadzoru ze
strony UJ, we wskazanej powyżej liczbie godzin
............................................................................

podpis Zleceniobiorcy

Potwierdzam wykonanie zlecenia w określonej liczbie godzin oraz wykonanie czynności
zgodnie z postanowieniami zawartej umowy i ich przyjęcie bez zastrzeżeń.

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

podpis Zleceniodawcy

Sprawdzono pod względem merytorycznym
…..…..............................................................

podpis dysponenta środków

Nazwisko ……………………………………………………….………………

Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 123 Rektora UJ z 30 grudnia 2016 r.
(osoba niebędąca pracownikiem UJ)

Imiona …………………………………..……………………………………….
Data urodzenia …………………………………………….…..… miejsce urodzenia …………………………………………….……...………....
właściwy identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL) ……………………………………………………….……………….………….……
Adres zamieszkania/dla celów podatkowych/:
kod pocztowy …………….…………………………… miejscowość …………………………………….……….……………...…….………………....
ulica .………………................................................................ nr domu ……………………….………... nr mieszkania ..………………………...…..…
Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż zamieszkania):
kod pocztowy ……………………………….………… miejscowość …………………………..…………………….……………...…….………..…....
ulica .………………........................................................... nr domu ……………………... nr mieszkania ………………………………………...….…
Urząd Skarbowy: ……………………………………………………………………..………………………………………………………………………..

DODATKOWE DANE DLA OBCOKRAJOWCA:
imię ojca ………….…………………………….……….…………… imię matki ……………………………………………………..……………………
nr paszportu ....................................................................................... kraj wydania .............................................................................................................
nr konta ……………………………………….……………………..……….SWIFT/BIC .…..……………………………………………………………
nazwa i adres banku ………………………………………………………………………..…………………………………………………….……………..
waluta rachunku bankowego …………………………………………………………………………………………………………………………..……
Należność przekazać:*



nr konta



do kasy Banku Pekao S.A.

*niepotrzebne skreślić

Źródło finansowania:
MPK …………………………………….
Nr zlecenia …………………………….…
PSP ………………………………………

Kraków, dnia .....................................

RACHUNEK
nr ………………..…………..

za okres od ………………………………. do ………………..……………….
(dzień-miesiąc-rok)

(dzień-miesiąc-rok)

Dla ………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa i adres jednostki organizacyjnej UJ)

Za wykonanie zlecenia ……………………………………………………………………….……………………………………….................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

zgodnie z zawartą umową zlecenia nr ………………..…………………………………… z dnia …………………….……………….……….
na kwotę złotych …………………………………. słownie ……………………………………..………………………………………………………
Powyższa kwota wynika z następującego obliczenia: ………………………………..………………………….......………………………….
/stawka godzinowa x liczba godzin przeznaczona na wykonanie powyższych czynności/

Jednocześnie oświadczam, że zlecenie wykonałem/am osobiście oraz bez stałego nadzoru ze strony UJ, we wskazanej
powyżej liczbie godzin
…………………..………………………………………………...………
podpis Zleceniobiorcy

Potwierdzam wykonanie zlecenia w określonej liczbie godzin oraz wykonanie czynności zgodnie z postanowieniami
zawartej umowy i ich przyjęcie bez zastrzeżeń.
…………………………..……………………………………………...…
podpis Zleceniodawcy

Sprawdzono pod względem merytorycznym.
………………………….……………….………………………………...
podpis dysponenta środków

Załącznik nr 8 do zarządzenia nr 123 Rektora UJ z 30 grudnia 2016 r.
(osoba niebędąca pracownikiem UJ)

Nazwisko ……………………………………………………….………………
Imiona …………………………………..……………………………………….

Data urodzenia …………………………………………….…..… miejsce urodzenia …………………………………………….……...………....
właściwy identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL) ……………………………………………………….……………….………….……
Adres zamieszkania/dla celów podatkowych/:
kod pocztowy …………….…………………………… miejscowość …………………………………….……….……………...…….………………....
ulica .………………................................................................ nr domu ……………………….………... nr mieszkania ..………………………...…..…
Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż zamieszkania):
kod pocztowy ……………………………….………… miejscowość …………………………..…………………….……………...…….………..…....
ulica .………………........................................................... nr domu ……………………... nr mieszkania ………………………………………...….…
Urząd Skarbowy: ……………………………………………………………………..………………………………………………………………………..

DODATKOWE DANE DLA OBCOKRAJOWCA:
imię ojca ………….…………………………….……….…………… imię matki ……………………………………………………..………………………
nr paszportu ....................................................................................... kraj wydania ...............................................................................................................
nr konta ……………………………………….……………………..……….SWIFT/BIC .…..………………………………………………………………
nazwa i adres banku ………………………………………………………………………..…………………………………………………….……………..
waluta rachunku bankowego …………………………………………………………………………………………………………………………..……
Należność przekazać:*



nr konta



do kasy Banku Pekao S.A.

*niepotrzebne skreślić

Źródło finansowania:
MPK …………………………………….
Nr zlecenia …………………………….…
PSP ………………………………………

Kraków, dnia .....................................

RACHUNEK
nr ………………..…………..

za okres od ………………………………. do ………………..……………….
(dzień-miesiąc-rok)

(dzień-miesiąc-rok)

Dla …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa i adres jednostki organizacyjnej UJ)

Za wykonanie czynności polegających na pełnieniu funkcji promotora Pani/Pana ………………………………..……………,.
…………………..

w przewodzie doktorskim ……………………………………………………………………………………………………………

określający wynagrodzenie prowizyjne zgodnie z zawartą umową zlecenia nr

………………………………

z dnia….……………….………na kwotę złotych …………………………………. słownie ………..……………………………………….………
Powyższa kwota określona jest ryczałtowo i jest zgodna z aktami wewnętrznymi UJ oraz rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie
w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2014 r. poz. 48).

Jednocześnie oświadczam, że zlecenie wykonałem/am osobiście oraz bez stałego nadzoru ze strony UJ.
…………………..………………………………………………...………
podpis Zleceniobiorcy

Potwierdzam wykonanie czynności zgodnie z postanowieniami zawartej umowy i ich przyjęcie bez zastrzeżeń.
…………………………..……………………………………………...
podpis Zleceniodawcy

Sprawdzono pod względem merytorycznym.
………………………….……………….……………………………
podpis dysponenta środków

Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 123 Rektora UJ z 30 grudnia 2016 r.

(pieczątka jednostki zlecającej)

...................................................
Numer umowy

Źródło finansowania:
MPK ……………………….
Nr zlecenia …………………
PSP …………………………

Kraków, dnia ............................

UMOWA O DZIEŁO
zawarta w dniu .......................................... pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie z siedzibą
w Krakowie przy ul. Gołębiej 24, 31-007 Kraków
…………………...………………………………………………………………………….………………………………………………………………
(nazwa i adres jednostki organizacyjnej UJ)

reprezentowanym(ną) przez:
…………………………………………..………………………………………………………..…………………………………………………………
(tytuł, imię, nazwisko, stanowisko osoby reprezentującej UJ)

działającego(cą) na podstawie pełnomocnictwa Rektora UJ z dnia …………………..……………….. nr …………...……....
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……...

zwanym(ną) w dalszej części umowy „Zamawiającym”
a Panią/Panem …………………………………………………………………..………………………………………………………….…….…..
legitymującym się dowodem osobistym nr ………………………………………………………………………………………………,
posiadającym nr PESEL …..…………………………………………………………………………………………………………….……….,
zamieszkałą(łym) w …………………………………………….…………………………………………………………...…………………….
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”,
o następującej treści:

§1
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do osobistego wykonania następującego dzieła:
……………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………
…………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………

2. Dzieło, o którym mowa w ust. 1, zostanie wykonane w terminie od ………………….………………………….…….
(dzień, miesiąc, rok)

do ………………………...........................…………………………. .
(dzień, miesiąc, rok)

3. Dzieło, o którym mowa w ust. 1, zostanie wykonane w ………………………………..……………………………………..
(proszę wskazać miejsce wykonania dzieła)

4.

Dzieło, o którym mowa w ust. 1, nie jest utworem w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666, z poźn. zm.).
§2

Za wykonanie dzieła Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości
………………………………….…..

złotych brutto (słownie: ………………..…............................................................. złotych brutto).
§3

1. Wypłata wynagrodzenia nastąpi po wystawieniu rachunku przez Wykonawcę i stwierdzeniu przez
Zamawiającego

terminowego

wykonania

dzieła

stanowiącego

przedmiot

niniejszej

umowy,

z zastrzeżeniem § 4 niniejszej umowy.
2. Naliczenie wypłaty wynagrodzenia za czynności wykonane na podstawie niniejszej umowy wymaga
złożenia w Dziale Spraw Osobowych rachunku w terminie do 5. dnia każdego miesiąca. Ryzyko
późniejszej wypłaty wynagrodzenia w przypadku niezłożenia rachunku w terminie spoczywa na
Wykonawcy.
3. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na wskazane konto bankowe w terminie wynikającym
z wewnętrznych aktów UJ publikowanych na stronie www.uj.edu.pl, z którymi Wykonawca zapoznał się
przed podpisaniem niniejszej umowy i które akceptuje.
§4
Dopuszcza się możliwość wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 2, na podstawie rachunków
częściowych, jeżeli wykonane czynności mogą być przedmiotem odrębnego odbioru. Suma kwot
wypłaconych na podstawie rachunków częściowych nie może przekraczać …. %* wynagrodzenia
określonego w § 2 umowy.
*max. 80%

§5
1. W przypadku niemożności rozpoczęcia wykonania lub zakończenia dzieła Wykonawca zobowiązuje się
natychmiast poinformować o tym Zamawiającego.
2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, Zamawiający ma prawo wg własnego uznania:
1) odstąpić od umowy;
2) powierzyć częściowe wykonanie dzieła innej osobie – informując o tym Wykonawcę;
3) zmienić termin wykonania dzieła w trybie pisemnego aneksu do niniejszej umowy.
§6
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.
§7
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§8
Mogące wyniknąć z niniejszej umowy spory rozstrzygać będą rzeczowo właściwe sądy w Krakowie.
§9
Umowa została sporządzona w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca,
a dwa Zamawiający.

…………………………………………..
Zamawiający

………………………………………………
Wykonawca

Załącznik nr 10 do zarządzenia nr 123 Rektora UJ z 30 grudnia 2016 r.

(pieczątka jednostki zlecającej)
...............................................................
Numer umowy

Źródło finansowania:
MPK ……………………………….…….
Nr zlecenia ………………………..……
PSP ………………………………………

Kraków, dnia .................................................

UMOWA O DZIEŁO
(z przeniesieniem majątkowych praw autorskich)
zawarta w dniu .......................................... pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie z siedzibą
w Krakowie przy ul. Gołębiej 24, 31-007 Kraków
…………………...…………………………………………………….……………………………………………………………………………………
(nazwa i adres jednostki organizacyjnej UJ)

reprezentowanym(ną) przez:
…………………………………………..…………….…………………………………………………………………………..………………………
(tytuł, imię, nazwisko, stanowisko osoby reprezentującej UJ)

działającego(cą) na podstawie pełnomocnictwa Rektora UJ z dnia ………….…………….. nr …………….……………....
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

zwanym(ną) w dalszej części umowy „Zamawiającym”
a Panią/Panem …………………………………………………………………..………………………………………………………….…….…..
zamieszkałą(łym) w …………………………………………………………………….…………………………………...………….………….
legitymującym się dowodem osobistym nr …………………………………………………………………………………..………..…,
posiadającym nr PESEL …..………………………………………………………………………………………………………..………….,
zwanym w dalszej części umowy „Autorem”,
o następującej treści:
§1
1. Zamawiający zamawia, a Autor zobowiązuje się do osobistego wykonania następującego dzieła:
…………………………………………………….…………………………...……………………………………………………………………………
……………………………………………...……………...…………………………………………………………………………………………….…,

dalej zwanego Dziełem.
2. Dzieło zostanie wykonane w terminie od ………………….……………...………… do ……………………..…….….…………
(dzień, miesiąc, rok)

(dzień, miesiąc, rok)

3. Dzieło zostanie wykonane w ………………………………………………….……………………………….…………….…………..
(proszę wskazać miejsce wykonania dzieła)

4.

Dzieło jest utworem w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666, z poźn. zm.).

5.

Autor przekaże Zamawiającemu Dzieło w następującej formie:

…………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………...……………..……………………………………….

§2
1. Autor oświadcza, że przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe do Dzieła, a stworzenie Dzieła nie
narusza praw osób trzecich w rozumieniu prawa autorskiego i praw pokrewnych. Autor oświadcza również,
że ma wiedzę i doświadczenie konieczne do prawidłowej realizacji Dzieła oraz że Dzieło zostanie przez
niego stworzone samodzielnie, ma charakter indywidualny oraz zostanie przekazane Zamawiającemu bez
wad fizycznych i prawnych.
2. Z chwilą wydania Dzieła Autor przenosi na Zamawiającego wszystkie majątkowe prawa autorskie
do Dzieła.
3. Przeniesienie, o którym mowa w ust. 2, następuje z chwilą przejęcia Dzieła przez Zamawiającego
w zakresie wszystkich pól eksploatacji znanych w chwili zawarcia Umowy, a w szczególności na
następujących polach eksploatacji *:
1) wytwarzanie przy użyciu wszelkich technik, a w szczególności na wszelkich nośnikach danych, na
nośnikach drukarskich, plastycznych, fotograficznych, elektronicznych i audiowizualnych, w tym
techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego na nośnikach magnetycznych, na płytach
CD-ROM i DVD, wszelkiego formatu i rodzaju, oraz techniką cyfrową;
2) zwielokrotnianie przy użyciu wszelkich technik, a w szczególności na nośnikach magnetycznych, na
płytach CD-ROM i DVD, wszelkiego formatu i rodzaju, na dyskach optycznych i magnetooptycznych
oraz drukiem;
3) rozpowszechnienia i korzystania ze zwielokrotnionego Dzieła bez ograniczeń;
4) utrwalenie Dzieła w pamięci komputera oraz na wszelkich innych nośnikach danych i archiwizacja
tego Dzieła;
5) wprowadzanie do obrotu, w tym przez sieć Internet;
6) użyczenie, najem, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie
i reemitowanie;
7) publiczne udostępnienie Dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym;
8) możliwość umieszczenia Dzieła lub jego fragmentów na nośnikach reklamy zewnętrznej;
9) …………………………………………….;
10) …………………………………………….;
11) ……………………………………………. .
*niepotrzebne skreślić, w razie konieczności wskazać dodatkowe pola eksploatacji

4. Autor zezwala niniejszym Zamawiającemu na wykonywanie praw zależnych do opracowań Dzieła
dokonanych przez Zamawiającego.
5. Zamawiający wyraża zgodę by Autor udostępniał Dzieło w celach badawczych i edukacyjnych na stronach
internetowych Zamawiającego.
6. Zamawiający wyraża zgodę na publikację wyników badań, w rezultacie których powstało Dzieło lub które
zostały zawarte w Dziele pod warunkiem, że ich udostępnienie nie prowadzi do pozbawienia ochrony

prawnej Zamawiającego w odniesieniu do ewentualnych rezultatów twórczych (wynalazki, wzory
użytkowe, wzory przemysłowe) powstałych w związku z wykonaniem prac, których rezultatem jest
Dzieło.
7. Zamawiający wyraża zgodę na wymienione w ust. 5 i 6 publikacje pod warunkiem, że Autor nie otrzymuje
honorarium z tego tytułu oraz umieścił afiliację (pełną nazwę Zamawiającego) obok swojego nazwiska.
8. Zamawiający honoruje prawa osobiste Autora do Dzieła, z tym że przyjmuje się, że w przypadku braku

wyraźnego oznaczenia autorstwa przez Autora wyraża on zgodę na decydowanie o sposobie lub
pominięciu oznaczenia autorstwa przez Zamawiającego.
§3
Za wykonanie Dzieła, w tym jego stworzenie oraz przeniesienie majątkowych praw autorskich do Dzieła oraz
przeniesienie jego egzemplarza, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Autorowi wynagrodzenie
w wysokości …………………………………….….…………… złotych brutto (słownie: ………….………………………………
…….......................................................................................................

złotych brutto), z zastrzeżeniem § 4 niniejszej umowy.

§4
Dopuszcza się możliwość wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 3, na podstawie rachunków
częściowych, jeżeli wykonane czynności mogą być przedmiotem odrębnego odbioru. Suma kwot
wypłaconych na podstawie rachunków częściowych nie może przekraczać …. %* wynagrodzenia określonego
w § 3 umowy.
*max. 80%

§5
1. Wypłata wynagrodzenia nastąpi po wystawieniu rachunku przez Autora i stwierdzeniu przez
Zamawiającego terminowego wykonania Dzieła stanowiącego przedmiot niniejszej umowy oraz jego
przyjęcia przez Zamawiającego.
2. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na wskazane konto bankowe w terminie wynikającym
z wewnętrznych aktów UJ publikowanych na stronie www.uj.edu.pl, z którymi Autor zapoznał się przed
podpisaniem niniejszej umowy i które akceptuje.
3. Naliczenie wypłaty wynagrodzenia za czynności wykonane na podstawie niniejszej umowy wymaga
złożenia w Dziale Spraw Osobowych rachunku w terminie do 5. dnia każdego miesiąca. Ryzyko
późniejszej wypłaty wynagrodzenia w przypadku nie złożenia rachunku w terminie spoczywa na Autorze.
§6
1. W przypadku niemożności rozpoczęcia wykonania lub zakończenia dzieła, Autor zobowiązuje się
natychmiast poinformować o tym Zamawiającego.
2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, Zamawiający ma prawo wg własnego uznania:
1) odstąpić od umowy;
2) zmienić termin wykonania dzieła w trybie pisemnego aneksu do niniejszej umowy.

§7
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.
§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
§9
Mogące wyniknąć z niniejszej umowy spory rozstrzygać będą rzeczowo właściwe sądy w Krakowie.
§ 10
Umowa została sporządzona w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Autor, a dwa
Zamawiający.

…………………………………………..
Zamawiający

………………………………………………
Autor

Załącznik nr 11 do zarządzenia nr 123 Rektora UJ z 30 grudnia 2016 r.
(utwór dydaktyczny)

(pieczątka jednostki zlecającej)

...................................................
Numer umowy

Źródło finansowania:
MPK ……………………….
Nr zlecenia …………………
PSP …………………………

Kraków, dnia ............................

UMOWA O DZIEŁO
(z przeniesieniem majątkowych praw autorskich)
zawarta w dniu .......................................... pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie z siedzibą
w Krakowie przy ul. Gołębiej 24, 31-007 Kraków
…………………...………………………………………………………………………………………………
(nazwa i adres jednostki organizacyjnej UJ)

reprezentowanym(ną) przez:
…………………………………………..…………….…………………………………………………………
(tytuł, imię, nazwisko, stanowisko osoby reprezentującej UJ)

działającego(cą) na podstawie pełnomocnictwa Rektora UJ z dnia …………………….. nr …………….…....
…………………………………………………………………………………………………………….……..
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”
a Panią/Panem ……………………………..………………………………………………………….…….…..
zamieszkałą(łym) w ……………………………………………………………………...…………………….
legitymującym się dowodem osobistym nr ………………,
posiadającym nr PESEL …..………….,
zwanym w dalszej części umowy „Autorem”,
o następującej treści:
§1
1. Zamawiający zamawia, a Autor zobowiązuje się do osobistego wykonania następującego dzieła
przeznaczonego do celów dydaktycznych na studiach prowadzonych przez Zamawiającego:
…………………………………………………………………...………………………………………,
(nazwa i rodzaj studiów)

tj. opracowania wykładu/cyklu wykładów*
w ramach przedmiotu wg planu studiów

o następującej tematyce
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

dalej zwanego Dziełem.

2. Dzieło jest utworem w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666, z poźn. zm.).
3.

Autor przekaże Zamawiającemu Dzieło w następujących formach:
1) prezentacja Dzieła słuchaczom Zamawiającego na organizowanych przez niego wykładach zgodnie
z ustalonym harmonogramem, z tym że Zamawiający ma prawo utrwalenia prezentacji w formie
audio i/lub audiowizualnej dla celów archiwalnych;
2) sylabus, skrypt, prezentacja, materiały dla słuchaczy*, inne:…………. w formie papierowej,
w formie zapisu elektronicznego (CD, DVD, ………………);
3) inna

forma:…………………………………………………………………………………………...

.*
* niepotrzebne skreślić

4.

Autor zobowiązany jest do osobistego wykonania Dzieła, stanowiącego przedmiot niniejszej umowy.

5.

Autor oświadcza, że posiada kwalifikacje i umiejętności do wykonania Dzieła oraz że będzie ono
rezultatem jego samodzielnej twórczości i nie naruszy praw osób trzecich.

6.

Zamawiający może nie korzystać z zastrzeżonego prawa utrwalenia prezentacji wykładu w formie audio
i/lub audiowizualnej.
§2

1.

Autor zobowiązuje się wykonać Dzieło stanowiące przedmiot niniejszej umowy w terminie
umożliwiającym jego wykorzystanie przez Zamawiającego zgodnie z jego przeznaczeniem w okresie
od ……………………….. do ………………………..
(dzień, miesiąc, rok)

2.

(dzień, miesiąc, rok)

W przypadku ustalenia przedstawienia Dzieła w formie określonej w § 1 ust. 3 pkt 1 – miejscem
prezentacji Dzieła jest wskazane przez Zamawiającego miejsce prowadzenia zajęć dydaktycznych.
§3

1.

Autor oświadcza, że przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe do Dzieła, a stworzenie Dzieła
nie narusza praw osób trzecich w rozumieniu prawa autorskiego i praw pokrewnych. Autor oświadcza
również, że Dzieło zostanie przez niego stworzone samodzielnie, ma charakter indywidualny oraz
zostanie przekazane Zamawiającemu bez wad fizycznych i prawnych.

2.

Z chwilą wydania Dzieła i przyjęcia go przez Zamawiającego, przez co w szczególności należy rozumieć
moment jego prezentacji słuchaczom, Autor przenosi na Zamawiającego niewyłączne prawa majątkowe
do korzystania z Dzieła i jego przedstawienia (wykonania) na następujących polach eksploatacji:
1) utrwalenie Dzieła w pamięci komputera oraz na wszelkich innych nośnikach danych oraz nośnikach
zapisu dźwięku/obrazu i archiwizacja tego Dzieła*;
2) zwielokrotnienie dowolną techniką, a w szczególności na wszelkich nośnikach danych, w tym na
nośnikach drukarskich, plastycznych, fotograficznych, elektronicznych i audiowizualnych, w tym
techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego na nośnikach magnetycznych, na płytach
CD-ROM i DVD, wszelkiego formatu i rodzaju, oraz techniką cyfrową*;
3) publiczne udostępnienie Dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym dla celów związanych z dydaktyką, co nie narusza praw Autora do
wydania utworu*;

4) możliwość zamieszczenia Dzieła lub jego fragmentów w informatorach, katalogach i podobnych
wydawnictwach Zamawiającego*;
5) ………………………………………………………..*;
6) ………………………………………………………..*.
*niepotrzebne skreślić, w razie konieczności wskazać dodatkowe pola eksploatacji

3. Zamawiający honoruje prawa osobiste Autora do Dzieła, z tym że przyjmuje się, że w przypadku braku

wyraźnego oznaczenia autorstwa przez Autora wyraża on zgodę na decydowanie o sposobie lub
pominięciu oznaczenia autorstwa przez Zamawiającego.
§4
Za wykonanie Dzieła, w tym jego stworzenie oraz przeniesienie majątkowych praw autorskich do Dzieła oraz
przeniesienie jego egzemplarza, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Autorowi wynagrodzenie
w wysokości ryczałtowej: ……………………………………………….……….. złotych brutto (słownie:
………………............................................................. złotych brutto), z zastrzeżeniem § 5 niniejszej umowy.
§5
Dopuszcza się możliwość wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 4, na podstawie rachunków
częściowych, jeżeli wykonane czynności mogą być przedmiotem odrębnego odbioru. Suma kwot
wypłaconych na podstawie rachunków częściowych nie może przekraczać …. %* wynagrodzenia określonego
w § 4 umowy.
*max. 80%

§6
1. Wypłata wynagrodzenia nastąpi po wystawieniu rachunku przez Autora i stwierdzeniu przez
Zamawiającego terminowego wykonania Dzieła stanowiącego przedmiot niniejszej umowy oraz jego
przyjęcia przez Zamawiającego.
2. Wypłata wynagrodzenia za wykonanie Dzieła, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy, ulega ograniczeniu
w przypadku, gdy Autor wykonał Dzieło jedynie w części.
3. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na wskazane konto bankowe w terminie wynikającym
z wewnętrznych aktów UJ publikowanych na stronie www.uj.edu.pl, z którymi Autor zapoznał się przed
podpisaniem niniejszej umowy i które akceptuje.
4. Naliczenie wypłaty wynagrodzenia za czynności wykonane na podstawie umów cywilnoprawnych
wymaga złożenia w Dziale Spraw Osobowych rachunku w terminie do 5. dnia każdego miesiąca. Ryzyko
późniejszej wypłaty wynagrodzenia w przypadku nie złożenia rachunku w terminie spoczywa na Autorze.
§7
1. W przypadku niemożności rozpoczęcia wykonania lub zakończenia Dzieła w terminie, o którym mowa
w § 2, Autor zobowiązuje się natychmiast poinformować o tym Zamawiającego.
2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, Zamawiający ma prawo wg własnego uznania:
1) odstąpić od umowy;
2) zmienić termin wykonania dzieła w trybie pisemnego aneksu do niniejszej umowy.

§8
1.

Zamawiający zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia całości lub części dzieła, o którym mowa w § 1
niniejszej umowy, jeżeli zawiera ono dyskwalifikujące wady merytoryczne.

2.

W sytuacji, o której mowa w ust. 1, Zamawiający ma prawo wg własnego uznania:
1) odstąpić od umowy;
2) zażądać odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia Autora.
§9

1.

Zamawiający może odstąpić od umowy również w przypadku wyłączenia z programu zajęć, na potrzeby
których Autor wykonuje dzieło stanowiące przedmiot niniejszej umowy. Nie uchybia to uprawnieniom
określonym w § 7 ust. 2.

2.

W przypadkach określonych w ust. 1 Autor otrzyma wynagrodzenie za już wykonane Dzieło lub jego
część, jeżeli zawiadomienie o odstąpieniu od umowy przez Zamawiającego zostało dokonane po terminie
wykonania Dzieła lub jego części.
§ 10

1. Zamawiający zobowiązuje się, w terminie i na zasadach obowiązujących u Zamawiającego,
do nieodpłatnego użyczenia będących w jego posiadaniu środków koniecznych Autorowi do stworzenia
Dzieła, w szczególności sal wykładowych, oraz w miarę możliwości: urządzeń audiowizualnych,
komputerowych, środków do utrwalania fonii i wizji, itp.
2. Autor zobowiązuje się stosować do ustalonych przez Zamawiającego uregulowań w zakresie korzystania
ze środków wymienionych w ust. 1, a w przypadku ich uszkodzenia, zgubienia lub wyrządzenia innej
szkody w mieniu Zamawiającego do jej stosownego wyrównania. Wyrównanie szkody nastąpi przez
potrącenie z wynagrodzenia Autora przysługującego z tytułu niniejszej umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości za wyrządzoną
przez Autora szkodę, o której mowa w ust. 2, w przypadku gdy należne Autorowi wynagrodzenie nie
pokryje jej wysokości.
§ 11
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.
§ 12
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
§ 13
Mogące wyniknąć z niniejszej umowy spory rozstrzygać będą rzeczowo właściwe sądy w Krakowie.
§ 14
Umowa została sporządzona w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Autor, a dwa
Zamawiający.
…………………………………………..
Zamawiający

………………………………………………
Autor

Załącznik nr 12 do zarządzenia nr 123 Rektora UJ z 30 grudnia 2016 r.

(pieczątka jednostki zlecającej)

...................................................
Numer umowy

Kraków, dnia ...............................

Źródło finansowania:

MPK ……………………….
Nr zlecenia …………………
PSP …………………………

UMOWA O DZIEŁO
(z przeniesieniem majątkowych praw autorskich)
zawarta w dniu ………………… pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie z siedzibą w Krakowie
przy ul. Gołębiej 24, 31-007 Kraków – Wydziałem ……………...……………………..………………..…………………………..
reprezentowanym(ną) przez:
Dziekana – ………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
działającego na podstawie pełnomocnictwa Rektora UJ …………………………………………………….………..……………..
zwanym(ną) w dalszej części umowy „Zamawiającym”
a Panią/Panem ………………………………………………………………………………………..……………………………………………….
zamieszkałą(łym) w …………………………………………………………………………………………………..…………………………….
legitymującą(cym) się dowodem osobistym nr …………………………………………………………………………..…………..…,
posiadającą(cym) nr PESEL …..…………………………………………………………………………………………………………….….,
zwaną(nym) w dalszej części umowy „Recenzentem”,
o następującej treści:
§1
1. Zamawiający zamawia, a Recenzent zobowiązuje się do osobistego wykonania następującego dzieła:
sporządzenie recenzji dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego

……………………….…………
(imię i nazwisko)

w konkursie na stanowisko profesora ………………………… w dziedzinie/dyscyplinie ……….………………………….
(stanowisko)

dalej zwanego Dziełem.
2. Dzieło zostanie wykonane w terminie od ……………………..…………..……. do ……………………………………………...
3. Dzieło zostanie wykonane poza siedzibą Zamawiającego.
4. Dzieło jest utworem w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666, z poźn. zm.).
5. Recenzent przekaże Zamawiającemu Dzieło w formie elektronicznej oraz własnoręcznie podpisanego
wydruku, zawierającego szczegółowo uzasadnioną ocenę kandydata oraz jednoznaczne stwierdzenie czy
spełnia on kryteria stawiane kandydatom na stanowisko profesora zwyczajnego/nadzwyczajnego.
§2
1. Recenzent oświadcza, że przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe do Dzieła, a stworzenie Dzieła
nie narusza praw osób trzecich w rozumieniu prawa autorskiego i praw pokrewnych. Recenzent oświadcza
również, że ma wiedzę i doświadczenie konieczne do prawidłowej realizacji Dzieła oraz że Dzieło zostanie

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

przez niego stworzone samodzielnie, ma charakter indywidualny oraz zostanie przekazane Zamawiającemu
bez wad fizycznych i prawnych.
Z chwilą wydania Dzieła Recenzent przenosi na Zamawiającego wszystkie majątkowe prawa autorskie
do Dzieła.
Przeniesienie, o którym mowa w ust. 2, następuje z chwilą przyjęcia Dzieła przez Zamawiającego.
Przyjęcie Dzieła następuje po dostarczeniu kompletnego i skończonego utworu utrwalonego zgodnie z § 1
ust. 5 w formie pisemnej adnotacji na Dziele wraz z określeniem jej daty.
Zamawiający może nie przyjąć Dzieła, jeżeli nie spełnia on oczekiwań Zamawiającego, jeżeli został
przekazany w stanie, który uniemożliwia Zamawiającemu skorzystanie z niego lub jeżeli nie spełnia
wymogów określonych w Umowie. W takiej sytuacji Zamawiający może wyznaczyć dodatkowy termin na
wykonanie lub korektę dzieła, a także odstąpić od Umowy bez konieczności wyznaczania terminu
dodatkowego.
Przeniesienie, o którym mowa w ust. 3, następuje z chwilą przejęcia Dzieła przez Zamawiającego w
zakresie wszystkich pól eksploatacji znanych w chwili zawarcia Umowy, a w szczególności na
następujących polach eksploatacji:
1) wytwarzanie przy użyciu wszelkich technik, a w szczególności na wszelkich nośnikach danych, na
nośnikach drukarskich, elektronicznych i audiowizualnych, w tym techniką drukarską, reprograficzną,
zapisu magnetycznego na nośnikach magnetycznych, na płytach CD-ROM i DVD, wszelkiego
formatu i rodzaju, oraz techniką cyfrową;
2) zwielokrotnianie przy użyciu wszelkich technik, a w szczególności na nośnikach magnetycznych, na
płytach CD-ROM i DVD, wszelkiego formatu i rodzaju, na dyskach optycznych i magnetooptycznych
oraz drukiem;
3) rozpowszechnienia i korzystania ze zwielokrotnionego Dzieła bez ograniczeń;
4) utrwalenie Dzieła w pamięci komputera oraz na wszelkich innych nośnikach danych i archiwizacja
tego Dzieła;
5) wprowadzanie do obrotu, w tym przez sieć Internet;
6) użyczenie, najem, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie
i reemitowanie;
7) publiczne udostępnienie Dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym.
Recenzent oświadcza, że osobiste prawa autorskie wykonuje w ten sposób, że każdy egzemplarz Dzieła
winien być oznaczony w sposób podany w treści przekazanego Dzieła.
Recenzent zezwala niniejszym Zamawiającemu na wykonywanie opracowań oraz wykonywanie praw
zależnych do opracowań Dzieła dokonanych przez Zamawiającego.
Recenzentowi nie przysługuje z powyższych tytułów dodatkowe wynagrodzenie.
§3

1. Za wykonanie Dzieła, w tym jego stworzenie, przeniesienie majątkowych praw autorskich do Dzieła oraz
dostarczenie jego egzemplarza, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Recenzentowi wynagrodzenie
w wysokości ………………………………….……….. złotych brutto (słownie: ……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….……. złotych brutto).
2. Kwota powyższa jest zgodna z aktami wewnętrznymi UJ regulującymi kwestię wysokości ww.
wynagrodzeń.
§4
1. Wypłata wynagrodzenia nastąpi po wystawieniu rachunku przez Recenzenta i stwierdzeniu przez
Zamawiającego terminowego wykonania Dzieła stanowiącego przedmiot niniejszej umowy oraz jego
przyjęcia przez Zamawiającego.
2. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na wskazane konto bankowe w terminie wynikającym z aktów
wewnętrznych UJ regulującymi kwestię terminów wypłat wynagrodzeń dla zleceniobiorców.
3. Naliczenie wypłaty wynagrodzenia za czynności wykonane na podstawie niniejszej umowy wymaga
złożenia w Dziale Spraw Osobowych rachunku w terminie do 5. dnia każdego miesiąca. Ryzyko

późniejszej wypłaty wynagrodzenia w przypadku niezłożenia rachunku w terminie spoczywa na
Recenzencie.
§5
1. W przypadku niemożności rozpoczęcia wykonania lub zakończenia dzieła, Recenzent zobowiązuje się
natychmiast poinformować o tym Zamawiającego.
2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, Zamawiający ma prawo wg własnego uznania:
1) odstąpić od umowy;
2) zmienić termin wykonania dzieła w trybie pisemnego aneksu do niniejszej umowy.
§6
1. Recenzent zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) za odstąpienie od umowy przez Recenzenta lub jej rozwiązanie z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialność Recenzent oraz odstąpienie lub rozwiązanie przez Recenzenta z przyczyn, za które
Zamawiający nie odpowiada, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2
umowy;
2) za opóźnienie w wykonaniu dzieła, liczone od terminu końcowego przewidzianego w § 1 ust. 2 do daty
odbioru końcowego – w wysokości 2% umownego wynagrodzenia brutto określonego w § 2 za każdy
dzień opóźnienia, a jeżeli opóźnienie Recenzenta spowoduje odstąpienie Zamawiającego od umowy lub
jej rozwiązanie – w wysokości 10% umownego wynagrodzenia brutto określonego w § 2.
2. Strony uzgadniają, że w razie naliczenia przez Zamawiającego kar umownych, Zamawiający potrąci
z wynagrodzenia kwotę stanowiącą równowartość tych kar, i tak pomniejszone wynagrodzenie wypłaci
Recenzentowi.
3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
§7
Recenzent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszej
umowy (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. z 2016 r. poz.
922).
§8
1. Zamawiający oświadcza, że akty wewnątrzuczelniane regulujące kwestie ujęte w niniejszej umowie
publikowane są na stronie www.uj.edu.pl, a Recenzent oświadcza, że przed podpisaniem niniejszej umowy
zapoznał się z nimi i przyjął do stosowania.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem
nieważności.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie w szczególności przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
4. Mogące wyniknąć z niniejszej umowy spory rozstrzygać będą sądy właściwe według siedziby
Zamawiającego.
5. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje
Recenzent, a dwa Zamawiający.

……………………………………………………..

Zamawiający

……………………………………..…………………………

Recenzent

Załącznik nr 13 do zarządzenia nr 123 Rektora UJ z 30 grudnia 2016 r.

(pieczątka jednostki zlecającej)

...................................................
Numer umowy

Kraków, dnia ...............................

Źródło finansowania:

MPK ……………………….
Nr zlecenia …………………
PSP …………………………

UMOWA O DZIEŁO
(z przeniesieniem majątkowych praw autorskich)
zawarta w dniu ………………… pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie z siedzibą w Krakowie
przy ul. Gołębiej 24, 31-007 Kraków – Wydziałem ……………...…………………………………….…..…………………………..
reprezentowanym(ną) przez:
Dziekana – ………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
działającego na podstawie pełnomocnictwa Rektora UJ …………………………………………………….………..……………..
zwanym(ną) w dalszej części umowy „Zamawiającym”
a Panią/Panem ………………………………………………………………………………………..……………………………………………….
zamieszkałą(łym) w …………………………………………………………………………………………………..…………………………….
legitymującą(cym) się dowodem osobistym nr …………………………………………………………………………..…………..…,
posiadającą(cym) nr PESEL …..…………………………………………………………………………………………………………….….,
zwaną(nym) w dalszej części umowy „Recenzentem”,
o następującej treści:
§1
1. Zamawiający zamawia, a Recenzent zobowiązuje się do osobistego wykonania następującego dzieła:
sporządzenie recenzji dorobku naukowego w postępowaniu habilitacyjnym ………………………….…………
(imię i nazwisko)

w dziedzinie ……….……………………….………..……………………., dyscyplinie ………………………………………………….
dalej zwanego Dziełem.
2. Dzieło zostanie wykonane w terminie od ……………………..…………..……. do ………………………………………………...
3. Dzieło zostanie wykonane poza siedzibą Zamawiającego.
4. Dzieło jest utworem w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666, z poźn. zm .).
5. Recenzent przekaże Zamawiającemu Dzieło w formie elektronicznej oraz własnoręcznie podpisanego
wydruku, zawierającego szczegółowo uzasadnioną ocenę kandydata oraz jednoznaczne stwierdzenie, czy
spełnia on kryteria stawiane kandydatom na stanowisko profesora zwyczajnego/nadzwyczajnego.
§2
1. Recenzent oświadcza, że przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe do Dzieła, a stworzenie Dzieła
nie narusza praw osób trzecich w rozumieniu prawa autorskiego i praw pokrewnych. Recenzent oświadcza
również, że ma wiedzę i doświadczenie konieczne do prawidłowej realizacji Dzieła oraz że Dzieło zostanie
przez niego stworzone samodzielnie, ma charakter indywidualny oraz zostanie przekazane Zamawiającemu
bez wad fizycznych i prawnych.

2. Z chwilą wydania Dzieła Recenzent przenosi na Zamawiającego wszystkie majątkowe prawa autorskie
do Dzieła.
3. Przeniesienie, o którym mowa w ust. 2, następuje z chwilą przyjęcia Dzieła przez Zamawiającego.
4. Przyjęcie Dzieła następuje po dostarczeniu kompletnego i skończonego utworu utrwalonego zgodnie z § 1
ust. 5 w formie pisemnej adnotacji na Dziele wraz z określeniem jej daty.
5. Zamawiający może nie przyjąć Dzieła, jeżeli nie spełnia on oczekiwań Zamawiającego, jeżeli został
przekazany w stanie, który uniemożliwia Zamawiającemu skorzystanie z niego lub jeżeli nie spełnia
wymogów określonych w Umowie. W takiej sytuacji Zamawiający może wyznaczyć dodatkowy termin na
wykonanie lub korektę dzieła, a także odstąpić od Umowy bez konieczności wyznaczania terminu
dodatkowego.
6. Przeniesienie, o którym mowa w ust. 3, następuje z chwilą przejęcia Dzieła przez Zamawiającego
w zakresie wszystkich pól eksploatacji znanych w chwili zawarcia Umowy, a w szczególności na
następujących polach eksploatacji:
1) wytwarzanie przy użyciu wszelkich technik, a w szczególności na wszelkich nośnikach danych, na
nośnikach drukarskich, elektronicznych i audiowizualnych, w tym techniką drukarską, reprograficzną,
zapisu magnetycznego na nośnikach magnetycznych, na płytach CD-ROM i DVD, wszelkiego
formatu i rodzaju, oraz techniką cyfrową;
2) zwielokrotnianie przy użyciu wszelkich technik, a w szczególności na nośnikach magnetycznych, na
płytach CD-ROM i DVD, wszelkiego formatu i rodzaju, na dyskach optycznych i magnetooptycznych
oraz drukiem;
3) rozpowszechnienia i korzystania ze zwielokrotnionego Dzieła bez ograniczeń;
4) utrwalenie Dzieła w pamięci komputera oraz na wszelkich innych nośnikach danych i archiwizacja
tego Dzieła;
5) wprowadzanie do obrotu, w tym przez sieć Internet;
6) użyczenie, najem, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie
i reemitowanie;
7) publiczne udostępnienie Dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w
czasie przez siebie wybranym.
7. Recenzent oświadcza, że osobiste prawa autorskie wykonuje w ten sposób, że każdy egzemplarz Dzieła
winien być oznaczony w sposób podany w treści przekazanego Dzieła.
8. Recenzent zezwala niniejszym Zamawiającemu na wykonywanie opracowań oraz wykonywanie praw
zależnych do opracowań Dzieła dokonanych przez Zamawiającego.
9. Recenzentowi nie przysługuje z powyższych tytułów dodatkowe wynagrodzenie.
§3
1. Za wykonanie Dzieła, w tym jego stworzenie, przeniesienie majątkowych praw autorskich do Dzieła oraz
dostarczenie jego egzemplarza, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Recenzentowi wynagrodzenie
w wysokości ………………………………….……….. złotych brutto (słownie: ……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..……. złotych brutto).
2. Kwota powyższa jest zgodna z aktami wewnętrznymi UJ regulującymi kwestię wysokości ww.
wynagrodzeń.
§4
1. Wypłata wynagrodzenia nastąpi po wystawieniu rachunku przez Recenzenta i stwierdzeniu przez
Zamawiającego terminowego wykonania Dzieła stanowiącego przedmiot niniejszej umowy oraz jego
przyjęcia przez Zamawiającego.
2. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na wskazane konto bankowe w terminie wynikającym z aktów
wewnętrznych UJ regulującymi kwestię terminów wypłat wynagrodzeń dla zleceniobiorców.
3. Naliczenie wypłaty wynagrodzenia za czynności wykonane na podstawie niniejszej umowy wymaga
złożenia w Dziale Spraw Osobowych rachunku w terminie do 5. dnia każdego miesiąca. Ryzyko
późniejszej wypłaty wynagrodzenia w przypadku niezłożenia rachunku w terminie spoczywa na
Recenzencie.

§5
1. W przypadku niemożności rozpoczęcia wykonania lub zakończenia dzieła, Recenzent zobowiązuje się
natychmiast poinformować o tym Zamawiającego.
2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, Zamawiający ma prawo wg własnego uznania:
1) odstąpić od umowy;
2) zmienić termin wykonania dzieła w trybie pisemnego aneksu do niniejszej umowy.
§6
1. Recenzent zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) za odstąpienie od umowy przez Recenzenta lub jej rozwiązanie z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialność Recenzent oraz odstąpienie lub rozwiązanie przez Recenzenta z przyczyn, za które
Zamawiający nie odpowiada, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2
umowy;
2) za opóźnienie w wykonaniu dzieła, liczone od terminu końcowego przewidzianego w § 1 ust. 2 do daty
odbioru końcowego – w wysokości 2% umownego wynagrodzenia brutto określonego w § 2 za każdy
dzień opóźnienia, a jeżeli opóźnienie Recenzenta spowoduje odstąpienie Zamawiającego od umowy lub
jej rozwiązanie – w wysokości 10% umownego wynagrodzenia brutto określonego w § 2.
2. Strony uzgadniają, że w razie naliczenia przez Zamawiającego kar umownych, Zamawiający potrąci
z wynagrodzenia kwotę stanowiącą równowartość tych kar, i tak pomniejszone wynagrodzenie wypłaci
Recenzentowi.
3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
§7
Recenzent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszej
umowy (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. z 2016 r. poz.
922).
§8
1. Zamawiający oświadcza, że akty wewnątrzuczelniane regulujące kwestie ujęte w niniejszej umowie
publikowane są na stronie www.uj.edu.pl, a Recenzent oświadcza, że przed podpisaniem niniejszej umowy
zapoznał się z nimi i przyjął do stosowania.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem
nieważności.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie w szczególności przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
4. Mogące wyniknąć z niniejszej umowy spory rozstrzygać będą sądy właściwe według siedziby
Zamawiającego.
5. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje
Recenzent, a dwa Zamawiający.

……………………………………………………..

Zamawiający

……………………………………..…………………………

Recenzent

Załącznik nr 14 do zarządzenia nr 123 Rektora UJ z 30 grudnia 2016 r.

(pieczątka jednostki zlecającej)

...................................................
Numer umowy

Kraków, dnia ...............................

Źródło finansowania:

MPK ……………………….
Nr zlecenia …………………
PSP …………………………

UMOWA O DZIEŁO
(z przeniesieniem majątkowych praw autorskich)
zawarta w dniu ………………… pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie z siedzibą w Krakowie
przy ul. Gołębiej 24, 31-007 Kraków – Wydziałem ……………...…………………………………….…..…………………………..
reprezentowanym(ną) przez:
Dziekana – ………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
działającego na podstawie pełnomocnictwa Rektora UJ …………………………………………………….………..……………..
zwanym(ną) w dalszej części umowy „Zamawiającym”
a Panią/Panem ………………………………………………………………………………………..……………………………………………….
zamieszkałą(łym) w …………………………………………………………………………………………………..…………………………….
legitymującą(cym) się dowodem osobistym nr …………………………………………………………………………..…………..…,
posiadającą(cym) nr PESEL …..…………………………………………………………………………………………………………….….,
zwaną(nym) w dalszej części umowy „Recenzentem”,
o następującej treści:
§1
1. Zamawiający zamawia, a Recenzent zobowiązuje się do osobistego wykonania następującego dzieła:
sporządzenie recenzji dorobku naukowo-dydaktycznego i organizacyjnego

……………………….…………
(imię i nazwisko)

w postępowaniu o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk ……….……………………….………..……………….
dalej zwanego Dziełem.
2. Dzieło zostanie wykonane w terminie od ……………………..…………..……. do ………………………………………………...
3. Dzieło zostanie wykonane poza siedzibą Zamawiającego.
4. Dzieło jest utworem w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666, z poźn. zm .).
5. Recenzent przekaże Zamawiającemu Dzieło w formie elektronicznej oraz własnoręcznie podpisanego
wydruku, zawierającego szczegółowo uzasadnioną ocenę kandydata oraz jednoznaczne stwierdzenie, czy
spełnia on kryteria stawiane kandydatom na stanowisko profesora zwyczajnego/nadzwyczajnego.
§2
1. Recenzent oświadcza, że przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe do Dzieła, a stworzenie Dzieła
nie narusza praw osób trzecich w rozumieniu prawa autorskiego i praw pokrewnych. Recenzent oświadcza
również, że ma wiedzę i doświadczenie konieczne do prawidłowej realizacji Dzieła oraz że Dzieło zostanie
przez niego stworzone samodzielnie, ma charakter indywidualny oraz zostanie przekazane Zamawiającemu
bez wad fizycznych i prawnych.

2. Z chwilą wydania Dzieła Recenzent przenosi na Zamawiającego wszystkie majątkowe prawa autorskie
do Dzieła.
3. Przeniesienie, o którym mowa w ust. 2, następuje z chwilą przyjęcia Dzieła przez Zamawiającego.
4. Przyjęcie Dzieła następuje po dostarczeniu kompletnego i skończonego utworu utrwalonego zgodnie z § 1
ust. 5 w formie pisemnej adnotacji na Dziele wraz z określeniem jej daty.
5. Zamawiający może nie przyjąć Dzieła, jeżeli nie spełnia on oczekiwań Zamawiającego, jeżeli został
przekazany w stanie, który uniemożliwia Zamawiającemu skorzystanie z niego lub jeżeli nie spełnia
wymogów określonych w Umowie. W takiej sytuacji Zamawiający może wyznaczyć dodatkowy termin na
wykonanie lub korektę dzieła, a także odstąpić od Umowy bez konieczności wyznaczania terminu
dodatkowego.
6. Przeniesienie, o którym mowa w ust. 3, następuje z chwilą przejęcia Dzieła przez Zamawiającego w
zakresie wszystkich pól eksploatacji znanych w chwili zawarcia Umowy, a w szczególności na
następujących polach eksploatacji:
1) wytwarzanie przy użyciu wszelkich technik, a w szczególności na wszelkich nośnikach danych, na
nośnikach drukarskich, elektronicznych i audiowizualnych, w tym techniką drukarską, reprograficzną,
zapisu magnetycznego na nośnikach magnetycznych, na płytach CD-ROM i DVD, wszelkiego formatu
i rodzaju, oraz techniką cyfrową;
2) zwielokrotnianie przy użyciu wszelkich technik, a w szczególności na nośnikach magnetycznych, na
płytach CD-ROM i DVD, wszelkiego formatu i rodzaju, na dyskach optycznych i magnetooptycznych
oraz drukiem;
3) rozpowszechnienia i korzystania ze zwielokrotnionego Dzieła bez ograniczeń;
4) utrwalenie Dzieła w pamięci komputera oraz na wszelkich innych nośnikach danych i archiwizacja
tego Dzieła;
5) wprowadzanie do obrotu, w tym przez sieć Internet;
6) użyczenie, najem, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie
i reemitowanie;
7) publiczne udostępnienie Dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w
czasie przez siebie wybranym.
7. Recenzent oświadcza, że osobiste prawa autorskie wykonuje w ten sposób, że każdy egzemplarz Dzieła
winien być oznaczony w sposób podany w treści przekazanego Dzieła.
8. Recenzent zezwala niniejszym Zamawiającemu na wykonywanie opracowań oraz wykonywanie praw
zależnych do opracowań Dzieła dokonanych przez Zamawiającego. Recenzentowi nie przysługuje
z powyższych tytułów dodatkowe wynagrodzenie.
§3
1. Za wykonanie Dzieła, w tym jego stworzenie, przeniesienie majątkowych praw autorskich do Dzieła oraz
dostarczenie jego egzemplarza, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Recenzentowi wynagrodzenie
w wysokości ………………………………….……….. złotych brutto (słownie: ……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..……. złotych brutto).
2. Kwota powyższa jest zgodna z aktami wewnętrznymi UJ regulującymi kwestię wysokości ww.
wynagrodzeń.
§4
1. Wypłata wynagrodzenia nastąpi po wystawieniu rachunku przez Recenzenta i stwierdzeniu przez
Zamawiającego terminowego wykonania Dzieła stanowiącego przedmiot niniejszej umowy oraz jego
przyjęcia przez Zamawiającego.
2. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na wskazane konto bankowe w terminie wynikającym z aktów
wewnętrznych UJ regulującymi kwestię terminów wypłat wynagrodzeń dla zleceniobiorców.
3. Naliczenie wypłaty wynagrodzenia za czynności wykonane na podstawie niniejszej umowy wymaga
złożenia w Dziale Spraw Osobowych rachunku w terminie do 5. dnia każdego miesiąca. Ryzyko
późniejszej wypłaty wynagrodzenia w przypadku niezłożenia rachunku w terminie spoczywa na
Recenzencie.

§5
1. W przypadku niemożności rozpoczęcia wykonania lub zakończenia dzieła, Recenzent zobowiązuje się
natychmiast poinformować o tym Zamawiającego.
2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, Zamawiający ma prawo wg własnego uznania:
1) odstąpić od umowy;
2) zmienić termin wykonania dzieła w trybie pisemnego aneksu do niniejszej umowy.
§6
1. Recenzent zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) za odstąpienie od umowy przez Recenzenta lub jej rozwiązanie z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialność Recenzent oraz odstąpienie lub rozwiązanie przez Recenzenta z przyczyn, za które
Zamawiający nie odpowiada, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2
umowy;
2) za opóźnienie w wykonaniu dzieła, liczone od terminu końcowego przewidzianego w § 1 ust. 2 do daty
odbioru końcowego – w wysokości 2% umownego wynagrodzenia brutto określonego w § 2 za każdy
dzień opóźnienia, a jeżeli opóźnienie Recenzenta spowoduje odstąpienie Zamawiającego od umowy lub
jej rozwiązanie – w wysokości 10% umownego wynagrodzenia brutto określonego w § 2.
2. Strony uzgadniają, że w razie naliczenia przez Zamawiającego kar umownych, Zamawiający potrąci
z wynagrodzenia kwotę stanowiącą równowartość tych kar, i tak pomniejszone wynagrodzenie wypłaci
Recenzentowi.
3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
§7
Recenzent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszej
umowy (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych – Dz. U. z 2016 r.
poz. 922).
§8
1. Zamawiający oświadcza, że akty wewnątrzuczelniane regulujące kwestie ujęte w niniejszej umowie
publikowane są na stronie www.uj.edu.pl, a Recenzent oświadcza, że przed podpisaniem niniejszej umowy
zapoznał się z nimi i przyjął do stosowania.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem
nieważności.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie w szczególności przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
4. Mogące wyniknąć z niniejszej umowy spory rozstrzygać będą sądy właściwe według siedziby
Zamawiającego.
5. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje
Recenzent, a dwa Zamawiający.

……………………………………………………..

Zamawiający

……………………………………..…………………………

Recenzent

Załącznik nr 15 do zarządzenia nr 123 Rektora UJ z 30 grudnia 2016 r.
(pracownik UJ)

Nazwisko: …………………………………………
Imiona: …………………………………..………..
Zatrudniony: ………………………………………
(nazwa jednostki organizacyjnej UJ)

Kraków, dnia ...........................................

Źródło finansowania:

MPK ………………………………….
Nr zlecenia ……………….……...……
PSP …………………………..….……

RACHUNEK
nr ..............................................................................................
za okres od ........................................... do ..................................................
(dzień, miesiąc, rok)

(dzień, miesiąc, rok)

Dla .......................................................................................................................................................................................................................
(nazwa jednostki organizacyjnej UJ)

za wykonanie dzieła …………….……….............................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................

zgodnie z zawartą umową o dzieło nr ......................................................... z dnia ............................................................
na kwotę ......................................................................................... (słownie:........................................................................………..….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………).

Dzieło wykonałem(łam) osobiście oraz bez stałego nadzoru ze strony UJ
……….......................................................

podpis Wykonawcy/Autora

Stwierdzam, że dzieło zostało wykonane zgodnie z warunkami zawartej umowy
i jednocześnie potwierdzam jego odbiór.
Egzemplarz dzieła został przekazany i jest przechowywany w jednostce organizacyjnej:
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………

……..................................................................................

(podpis i pieczątka imienna Zamawiającego)

Sprawdzono pod względem merytorycznym
…....................................................................................

(podpis i pieczątka dysponenta środków)

Nazwisko …………………………………..………………

Załącznik nr 16 do zarządzenia nr 123 Rektora UJ z 30 grudnia 2016 r.
(osoba niebędąca pracownikiem UJ)

Imiona …………………………………..………………….
Data urodzenia …………………………..… miejsce urodzenia …………………………………….…….………....
właściwy identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL) ………………………………………………..………….……
Adres zamieszkania /dla celów podatkowych/:
kod pocztowy …………….……………… miejscowość ………………………….……………...…….……………....
ulica .………………........................................................ nr domu ………………... nr mieszkania ..…………...…..…
Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż zamieszkania):
kod pocztowy …………………………… miejscowość …………………………….……………...…….………..…....
ulica .………………......................................................... nr domu ………………... nr mieszkania ……………...….…
Urząd Skarbowy: ………………………………………………………………………………………………………..

DODATKOWE DANE DLA OBCOKRAJOWCA:
imię ojca ………….……………………… imię matki ………….………………………
nr paszportu .......................................................... kraj wydania ...........................................................................
nr konta …………………………………………………..……. SWIFT/BIC …………………………………..
nazwa i adres banku ……………………………………………………………………………….……………..
waluta rachunku bankowego …………………
Należność przekazać:*



nr konta



do kasy Banku Pekao S.A.

*niepotrzebne skreślić

Źródło finansowania:
MPK ……………………….
Nr zlecenia …………………
PSP …………………………

Kraków, dnia .....................................

RACHUNEK
nr ………….……..

za okres od ……………………………. do …………………………….
(dzień-miesiąc-rok)

(dzień-miesiąc-rok)

Dla ………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa i adres jednostki organizacyjnej UJ)

Za wykonanie dzieła ……………………………………………………………………………..................................
…………………………………………………………………………………………………………………………...
zgodnie z zawartą umową o dzieło nr ……………………………………… z dnia ……………………….……..…
na kwotę złotych …………………………. słownie ………………………………………………………………… .
Dzieło wykonałem(łam) osobiście oraz bez stałego nadzoru ze strony UJ

…………………………………………………………
podpis Wykonawcy/Autora
Stwierdzam, że dzieło zostało wykonane zgodnie z warunkami zawartej umowy i jednocześnie potwierdzam jego odbiór. Egzemplarz dzieła
został przekazany i jest przechowywany w jednostce organizacyjnej:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………...…
podpis Zamawiającego

Sprawdzono pod względem merytorycznym

………………………………………………………...
podpis dysponenta środków

Załącznik nr 17 do zarządzenia nr 123 Rektora UJ z 30 grudnia 2016 r.

………………………………………………………..

imię i nazwisko
…………………………………………………………

stanowisko
…………………………………………………………

miejsce zatrudnienia

OŚWIADCZENIE
(dla celów podatkowych)

Oświadczam, że wykonane dzieło: …………………………………………………..……………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………..………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………

zgodnie z zawartą umową nr ………………………………………………..… z dnia ……………..………………………….…
na kwotę złotych ………………………..………………. słownie ………………………………..………..........................................
………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………

Jest chronione postanowieniami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666, z późn. zm.)*
Przysługują mi koszty uzysku w wysokości 50% – zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn.
zm.), zwanej dalej Ustawą*
Oświadczam, że w bieżącym roku podatkowym łączne koszty uzyskania przychodów, o których
mowa w art. 22 ust. 9 pkt 1-3 Ustawy, nie przekroczyły 1/2 kwoty stanowiącej górną granicę
pierwszego przedziału skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 Ustawy*.

.………………………………………………………
podpis składającego oświadczenie

Kraków, dnia …………….……………………….

*właściwe zaznaczyć X

Załącznik nr 18 do zarządzenia nr 123 Rektora UJ z 30 grudnia 2016 r.
………………………………………………………………..
Nazwisko i imię

OŚWIADCZENIE
1.

Pozostaję w stosunku pracy: tak/nie* (jeśli tak, należy podać nazwę i adres zakładu pracy).
....................................................................................................................................................................................................................................

2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu stosunku pracy jest niższa/wyższa*
od minimalnego wynagrodzenia.
Przebywam/nie przebywam* na urlopie bezpłatnym w okresie od ................................... do ……..........................
Potwierdzenie pracodawcy co do pkt 1-3:
………………………………………………………………………………………………………………………………..……..……………….
(data, miejsce, pieczątka, podpis i pieczątka imienna osoby potwierdzającej)
Prowadzę działalność gospodarczą od dnia .........................................................................................................................................

Oprócz zawieranej umowy zlecenia mam/nie mam* zawartą umowę zlecenia z innym niż Uniwersytet
Jagielloński zleceniodawcą, w okresie od ............................................................. do .........................................................................
Przebywam/nie przebywam*
na urlopie macierzyńskim/wychowawczym* w okresie
od .......................................... do .....................................................
Jestem emerytem, rencistą: tak/nie*
Emeryt*
Rencista: renta z tytułu niezdolności do pracy (podać stopień: ………………………......……………..........) renta
rodzinna; inne……………………………………………….……* w okresie od …………………... do ……….…….
Posiadam/nie posiadam* orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez powiatowy zespół
ds. orzekania o niepełnosprawności ……………………………….. (podać stopień: ……………………………….)
w okresie od ………………………….…… do …………………….……………..
Jestem uczniem szkoły ponadpodstawowej, studentem I lub II stopnia: tak/nie* (jeśli tak, należy podać
nazwę szkoły/uczelni wraz z kierunkiem)
.....................................................................................................................................................................................................................................

10. Wnoszę o dobrowolne objęcie ubezpieczeniem chorobowym: tak/nie*.
11. Wnoszę o dobrowolne objęcie ubezpieczeniem emerytalno- rentowym: tak/nie*
Skutki prawne i finansowe błędnie wypełnionego oświadczenia lub nie poinformowanie o wszelkich zmianach
mających wpływ na obowiązek ubezpieczenia w terminie 3 dni od daty powstania tych zmian obciążają
Zleceniobiorcę.

DANE OSOBY ZGŁASZANEJ:
1. PESEL ………………………………………………………………………………………………………………………………….….
3. Nr paszportu i data urodzenia (w przypadku cudzoziemców) …………………………………..……………………
4. Imię drugie (jeśli posiada) ………………………………………………………………………………………...………………..
5. Nazwisko rodowe (jeśli była dokonywana zmiana nazwiska) ……………………………………….......………………
6. Obywatelstwo …………………………………………………………………………………………………………………………...
Adres zamieszkania
(jeśli inny od adresu zameldowania)

Adres zameldowania
Kod pocztowy

Kod pocztowy

Miejscowość

Miejscowość

Gmina

Gmina

Ulica

Ulica

Nr domu/mieszkania

Nr domu/mieszkania

Oświadczam, że wyżej wymienione dane są zgodne ze stanem faktycznym. Upoważniam pracownika Działu Spraw
Osobowych Uniwersytetu Jagiellońskiego do podpisania druku zgłoszeniowego do ubezpieczeń
społecznych/zdrowotnego w moim imieniu.

..................................................................
(data i czytelny podpis Zleceniobiorcy)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 19 do zarządzenia nr 123 Rektora UJ z 30 grudnia 2016 r.
(dotyczy umów dydaktycznych)

Kalkulacja wynagrodzenia do umowy
nr ………………………………..…………………

zawartej w dniu ........................................ pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie z siedzibą przy
ul. Gołębiej 24, 31-007 Kraków
..................................................................................................................................................................................................................................
(nazwa i adres jednostki organizacyjnej UJ)

a Panią/Panem ...............................................................................................................................................................................................,

Wysokość wynagrodzenia za jednostkę obliczeniową

…………………………………………………..………………

Ilość jednostek obliczeniowych

…………………………………………………..………………

Kwota brutto wg umowy

…………………………………………………..………………

Rodzaj studiów

………………………………………………………………………………………………………………….

Podstawa prawna

……………………………………………………………………………………………………..…………..

Zatwierdził:

……………………………………..

Zamawiający

Załącznik nr 20 do zarządzenia nr 123 Rektora UJ z 30 grudnia 2016 r

Dotyczy:
Nr wniosku: …………………………………….……………….
……………..……………………..
(pieczątka jednostki zlecającej)

Obligo – nr dok. ……………………………………….………

……………..…………………………………………….…………..…
(podpis i pieczątka osoby weryfikującej)

Wniosek w sprawie zawarcia aneksu
do umowy o dzieło/zlecenia nr …………………………………………………………

1. Proszę o możliwość zawarcia aneksu do umowy o dzieło/zlecenia zawartej dn. …………………………………...……………..………
z Panią/Panem
………………………………………………………………….………………………………………..…………………….…………………………………

Nowe warunki umowy1:
1) termin wykonania przedmiotu umowy: ………………….………………………………..…………..………………………………….

2) proponowana kwota wynagrodzenia: ……………………………...……………………..…………………………………………..…..
3) stawka/wartość narzutu: …….………………………………………………………………………….……………………..……………
4) źródło finansowania zgodnie z numeracją SAP: ………………..……………………………………………………………………..
Uzasadnienie konieczności zawarcia aneksu:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kraków, dnia ……………………………………………..
2.

………………………………………………..…………
(podpis i pieczątka imienna wnioskującego)

Akceptacja dysponenta środków
Akceptuję/nie akceptuję2 do realizacji. Uzasadnienie w przypadku braku akceptacji:
……………………………………………………………………………………………………………………………...……………………….……………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kraków, dnia ………………………………..

……………………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna dysponenta środków)

Kontrasygnata

……………………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej)

3. Kontrasygnata Kwestora
Kraków, dnia …………………………….……………………..

………………………………………...…………….……
(podpis i pieczątka imienna Kwestora)

4. Akceptacja Prorektora UJ ds. polityki kadrowej i finansowej / Prorektora UJ ds. badań naukowych i funduszy
strukturalnych.
Akceptuję/nie akceptuję3 do realizacji. Uzasadnienie w przypadku braku akceptacji:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….…………………

Kraków, dnia …………………………….……………………..

Wskazać nowe warunki w miejscu zmiany, pozostałe wpisać: bez zmian
Niewłaściwe skreślić
3 Niewłaściwe skreślić
1
2

………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna)

