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REKTOR 

SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ 

w Warszawie 

ADOIL.021.17.2018 

 

ZARZĄDZENIE NR 6 
z dnia 18 stycznia 2018 r. 

 

w sprawie zasad sporządzania i zawierania umów cywilnoprawnych 

oraz określenia wzorów niektórych umów 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne  

§ 1 

1. Zarządzenie określa: 

1) zasady sporządzania, zawierania i rejestracji umów; 

2) zasady odbioru prac objętych umowami; 

3) wzory niektórych umów cywilnoprawnych. 

2. Wprowadza się wzory następujących umów: 

1) umowy zlecenia – załącznik nr 1 do zarządzenia; 

2) umowy o dzieło – załącznik nr 2 do zarządzenia; 

3) umowy o dzieło z przeniesieniem autorskich praw majątkowych – załącznik  

nr 3 do zarządzenia; 

4) umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych – załącznik nr 4 do 

zarządzenia; 

5) umowy zlecenia na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych z rozporządzeniem 

autorskimi prawami majątkowymi – załącznik nr 5 do zarządzenia. 
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§ 2 

1. Umowy muszą być sporządzone w sposób zapewniający realizację zasad 

legalności, celowości, efektywności, gospodarności i rzetelności wydatkowania 

środków finansowych oraz ochronę interesów Szkoły Głównej Handlowej  

w Warszawie, zwanej dalej SGH lub Uczelnią, i terminową realizację jej zadań oraz 

zobowiązań. 

2. Uprawnionymi do zawarcia umowy w imieniu Uczelni są Rektor oraz osoby 

posiadające stosowne pełnomocnictwa Rektora. 

3. Każdy projekt umowy, przed jej podpisaniem przez osobę upoważnioną, wymaga 

zaopiniowania przez radcę prawnego SGH pod względem formalnoprawnym oraz 

kwestora pod względem finansowym, z zastrzeżeniem ust. 5; przedkładany do 

zaopiniowania projekt powinien wskazywać osobę odpowiedzialną za jego 

przygotowanie ze strony SGH. Radca prawny i kwestor opiniują projekt za 

pośrednictwem systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją, zwanego 

dalej EZD, lub poprzez parafowanie dokumentu. Poprzez zaopiniowanie projektu 

umowy radca prawny potwierdza jej zgodność z obowiązującymi przepisami,  

a kwestor potwierdza poprawność pod względem finansowym. 

4. Przepis ust. 3 nie uchybia postanowieniom § 22 Regulaminu organizacyjnego SGH, 

stanowiącego załącznik do zarządzenia Rektora nr 61 z dnia 23 października  

2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego SGH, z późn. zm. 

5. Przepisu ust. 3 nie stosuje się do wzorów umów określonych przez Senat SGH, 

Rektora albo kanclerza. 

6. W zaakceptowanych zgodnie z ust. 3 projektach umów oraz obowiązujących w SGH 

wzorach umów nie wolno dokonywać żadnych zmian, a wypełniane mogą być 

wyłącznie wskazane miejsca. Jeżeli we wzorze umowy niezbędne jest 

wprowadzenie zmian, dokonuje się tego z zachowaniem procedury, o której mowa 

w ust. 3. 

7. W drodze zarządzenia kanclerza mogą zostać wprowadzone wzory innych umów, 

niż określone w § 1 ust. 2, uprzednio zaopiniowane przez radcę prawnego SGH. Do 

wzorów, o których mowa w zdaniu pierwszym, stosuje się odpowiednio 

postanowienia ust. 6. Wzory te publikowane są w intranecie Uczelni. 
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§ 3 

1. Umowa powinna zawierać w szczególności: 

1) oznaczenie rodzaju umowy; 

2) numer wniosku w systemie Workflow; 

3) datę i miejsce jej zawarcia; 

4) dokładne oznaczenie stron zawierających umowę; 

5) okres na jaki została zawarta albo termin wykonania przedmiotu umowy; 

6) miejsce wykonania umowy; 

7) przedmiot umowy z wyszczególnieniem prac do wykonania, a w przypadku 

umów o dzieło, także załącznik określający szczegółową specyfikację 

zamawianego dzieła; 

8) określenie wysokości wynagrodzenia lub honorarium i trybu jego wypłaty; 

9) podpisy uprawnionych osób. 

2. Umów cywilnoprawnych nie zawiera się na czas nieokreślony. 

3. Umowa może zawierać wskazanie, przez osobę uprawnioną do jej zawarcia, osoby 

upoważnionej do odbioru prac objętych umową, z zastrzeżeniem § 11 ust. 9. 

4. Data zawarcia umowy nie może być późniejsza niż termin rozpoczęcia jej realizacji. 

Umowa nie może zostać zawarta przed ostateczną akceptacją wydatku w systemie 

Workflow przez kierownika zamawiającego oraz rejestracją w Centralnym Rejestrze 

Umów, zwanym dalej CRU. 

 

Rozdział 2 

Tryb sporz ądzania umów  

§ 4 

1. Projekt umowy sporządzany jest w jednostce organizacyjnej obejmującej zakresem 

działania przedmiot umowy przez jej kierownika lub osobę przez niego wskazaną. 

2. Jeżeli umowa zawierana jest w celu realizacji projektu, sporządza ją kierownik 

projektu lub osoba przez niego wskazana. 

3. W przypadku umów związanych z realizacją projektów finansowanych ze źródeł 

innych niż dotacje, w tym ze źródeł Narodowego Centrum Nauki i Narodowego 

Centrum Badań i Rozwoju, a także środków pochodzących z dotacji przyznawanych 

na podstawie przepisów o zasadach finansowania nauki, kierownicy jednostek 

nadzorujących wydatkowanie tych środków opiniują założenia (w zakresie rodzaju 
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umowy, jej przedmiotu, celu, terminów realizacji, ewentualnego kontrahenta, 

wartości zamówienia i źródeł finansowania) do dokumentu poprzez odpowiednią 

adnotację we wniosku w ramach systemu Workflow oraz – w przypadku umów 

niesporządzanych na wzorach stanowiących załączniki do zarządzenia –  

w systemie EZD lub poprzez złożenie podpisu na ostatniej stronie dokumentu. 

Wskutek zaopiniowania dokumentu kierownicy jednostek potwierdzają przyjęcie 

odpowiedzialności za zgodność wydatku z zasadami wydatkowania 

poszczególnych środków. 

 

Rozdział 3 

Umowy z pracownikami SGH  

§ 5 

1. Zawieranie umów cywilnoprawnych z pracownikami SGH nie może naruszać 

przepisów art. 22 § 1 i § 12 Kodeksu pracy. 

2. Założenia do umowy zawieranej z pracownikiem SGH wymagają zaopiniowania 

przez kierownika jednostki właściwej ds. kadr lub upoważnionego pracownika tej 

jednostki. Opinia przekazywana jest poprzez odpowiednią adnotację do wniosku  

w systemie Workflow. Opiniujący stwierdza, że zadania (prace) określone w umowie 

nie są pracą tego samego rodzaju, co wykonywana na podstawie umowy o pracę, 

a umowa nie nosi cech charakterystycznych dla umowy o pracę, i przyjmuje za to 

odpowiedzialność. 

 

Rozdział 4 

Obowi ązki zwi ązane z zawieraniem  

umów o przeniesienie autorskich praw maj ątkowych  

§ 6 

1. Umowy o dzieło z przeniesieniem autorskich praw majątkowych oraz umowy  

o przeniesienie autorskich praw majątkowych, a także odpowiednio – umowy 

zlecenia na prowadzenie zajęć dydaktycznych z rozporządzeniem autorskimi 

prawami majątkowymi, zawierać muszą, poza elementami określonymi w § 3, 

następujące elementy: 
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1) rodzaj i tytuł utworu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880, z późn. 

zm.); 

2) sposób (formę) utrwalenia utworu; 

3) wskazanie pól eksploatacji, na których może być wykonywane prawo do utworu, 

i zakres rozporządzenia autorskimi prawami majątkowymi; 

4) formę egzemplarza lub egzemplarzy utworu, których własność zostaje 

przeniesiona na Uczelnię, przy czym co najmniej jeden egzemplarz powinien 

być utrwalony na nośniku elektronicznym; 

5) w przypadku licencji – postanowienie o przejęciu przez autora obowiązku 

przechowywania egzemplarza utworu w celach kontrolnych; 

6) oświadczenie o dysponowaniu autorskimi prawami majątkowymi do przedmiotu 

umowy przynajmniej w zakresie praw, które są przedmiotem rozporządzenia na 

rzecz SGH. 

2. Za poprawność określenia elementów umowy, o których mowa w ust. 1, odpowiada 

osoba podpisująca umowę w imieniu SGH. 

3. Przedmiotem autorskich praw majątkowych mogą być dzieła spełniające przesłanki 

utworu w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,  

w szczególności: 

1) autorskie recenzje, opinie i ekspertyzy; 

2) opracowania naukowe, w tym opracowanie wyników badań; 

3) tłumaczenia naukowe; 

4) autorskie materiały dydaktyczne; 

5) autorskie programy; 

6) autorski, jednorazowy wykład o charakterze naukowym z wynagrodzeniem 

ryczałtowym; 

7) skrypty; 

8) podręczniki. 

4. Przedmiotem autorskich praw majątkowych nie mogą być działania i czynności, 

będące czynnościami starannego działania, do których stosuje się odpowiednio 

przepisy o zleceniu, a w szczególności: 

1) prowadzenie zajęć dydaktycznych w określonej liczbie godzin; 

2) prowadzenie badań naukowych; 

3) promotorstwo; 
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4) przeprowadzanie egzaminów, w tym egzaminu dyplomowego; 

5) działania odtwórcze i rutynowe. 

 

Rozdział 5 

Zawarcie umowy  

§ 7 

1. Zawarcie umowy następuje poprzez jej podpisanie przez strony umowy. 

2. Umowę sporządza się i podpisuje w co najmniej dwóch egzemplarzach, z czego: 

1) jeden egzemplarz otrzymuje strona, z którą Uczelnia zawarła umowę; 

2) drugi egzemplarz przeznaczony jest dla Uczelni. 

3. Kopię umowy podpisanej przez strony sporządza i przechowuje jednostka, w której 

wykonywana jest umowa, lub która nadzoruje jej wykonanie. Oryginał umowy 

przechowywany jest w Kwesturze. 

4. Osobie podpisującej umowę w imieniu SGH przedkłada się umowę wraz  

z ewentualnym wydrukiem opinii wymaganych przepisami zarządzenia. Wydruk 

dołącza się do egzemplarza umowy dla SGH. Osoba podpisująca umowę 

weryfikuje, czy do projektu dołączono wszystkie wymagane opinie. 

5. Umowy cywilnoprawne mogą być zawierane wyłącznie po uprzednim złożeniu 

wniosku i uzyskaniu ostatecznej akceptacji finansowania umowy w systemie 

Workflow dokonanej przez kierownika zamawiającego lub osobę przez niego 

upoważnioną oraz dokonaniu w systemie przez kwestora wstępnej kontroli operacji 

gospodarczej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077). 

6. W imieniu SGH umowy nie może podpisać osoba, którą z drugą stroną umowy łączy 

stosunek pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie. 

Postanowienia zdania poprzedniego stosuje się odpowiednio do osób 

odbierających w imieniu SGH przedmiot umowy. 

§ 8 

1. Kwestura, na podstawie wniosku o zawarcie umowy w systemie Workflow, dokonuje 

blokady środków niezbędnych do realizacji zobowiązań finansowych wynikających 

z umowy. 

2. W przypadku umów zlecenia zawieranych z osobami niebędącymi pracownikami 

SGH, w celu dokonania terminowego zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych, 
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niezwłocznie po zawarciu umowy, zawierający umowę w imieniu SGH przekazuje do 

jednostki właściwej ds. płac oświadczenie zleceniobiorcy do celów 

ubezpieczeniowych, którego wzór stanowi załącznik nr 9 do zarządzenia. Wzór 

oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, stosuje się w przypadku 

zawarcia umowy zlecenia lub umowy zlecenia na przeprowadzenie zajęć 

dydaktycznych z rozporządzeniem autorskimi prawami majątkowymi. Jednostka 

właściwa ds. płac zobowiązana jest udzielać informacji niezbędnych do ustalenia 

istnienia obowiązków ubezpieczeniowych i prawidłowego wypełnienia oświadczenia. 

3. Jednostka właściwa ds. płac, na podstawie danych ubezpieczeniowych, dokonuje 

zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego w terminach 

wynikających z obowiązujących przepisów, a na podstawie realizowanych 

rachunków dokonuje zapłaty tych składek oraz zaliczki na poczet podatku 

dochodowego. 

§ 9 

Egzemplarze umowy dla Uczelni oraz oświadczenia dla celów ubezpieczeniowych 

podlegają archiwizacji. 

 

Rozdział 6 

Postanowienia szczególne dotycz ące  

zawierania umów na naukowe prace badawcze 

§ 10 

1. Naukowe prace badawcze prowadzone w SGH finansowane są ze środków 

własnych Uczelni, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego 

Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz z innych źródeł 

zewnętrznych. 

2. Do zawierania umów o naukowe prace badawcze upoważnieni są dziekani 

kolegiów, a w odniesieniu do tematów realizowanych w jednostkach 

pozakolegialnych – prorektor właściwy ds. nauki, działający na podstawie 

odpowiednich pełnomocnictw udzielonych przez Rektora. 

3. Prorektor właściwy ds. nauki oraz dziekani kolegiów mogą wystąpić do Rektora  

o udzielenie pełnomocnictw do zawierania umów podległym pracownikom,  

w szczególności kierownikom projektów badawczych. 
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4. Umowy na prowadzenie naukowych prac badawczych zawiera się  

z wykorzystaniem wzorów umów stanowiących załączniki do zarządzenia, o których 

mowa w § 1 ust. 2. Do umów, które nie są sporządzane w oparciu o wzory 

stanowiące załączniki do zarządzenia, postanowienia § 2 ust. 3 i 5 stosuje się 

odpowiednio. 

5. Naukowe prace badawcze finansowane z dotacji podmiotowej na utrzymanie 

potencjału badawczego i dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac 

rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych 

naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich finansowanych  

w wewnętrznym trybie konkursowym, wymagają recenzji i komisyjnego odbioru. 

6. Tryb odbioru naukowych prac badawczych, finansowanych ze źródeł innych niż 

wymienione w ust. 5, realizowany jest zgodnie z zasadami określonymi w zawartej 

umowie o dofinansowanie. 

7. Dziekan kolegium albo prorektor właściwy ds. nauki – w przypadku jednostki 

pozakolegialnej, może podjąć decyzję o skierowaniu naukowej pracy badawczej do 

ponownej recenzji. Dopuszczalna jest jedna powtórna recenzja. 

8. Naukowa praca badawcza jest odbierana komisyjnie. W obradach komisji może 

wziąć udział przedstawiciel wykonawcy. 

9. Recenzenta naukowej pracy badawczej wyznacza dziekan kolegium albo prorektor 

właściwy ds. nauki – w przypadku jednostki pozakolegialnej. 

10. Odbiór naukowej pracy badawczej dokonywany jest na podstawie protokołu 

stanowiącego załącznik nr 8b do zarządzenia. 

11. Umowy dotyczące naukowych prac badawczych mogą zawierać dodatkowe 

postanowienia wymagane warunkami realizowanego projektu, w szczególności 

postanowienia dotyczące publicznej prezentacji wyników badań oraz zwrotu 

kosztów podróży na zasadach obowiązujących pracowników. 
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Rozdział 7 

Postanowienia szczególne dotycz ące  

zawierania umów zlecenia na prowadzenie zaj ęć dydaktycznych 

§ 11 

1. Umowy o prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach pierwszego i drugiego 

stopnia z osobami niebędącymi pracownikami SGH zawiera, działający na 

podstawie upoważnienia Rektora, prorektor właściwy ds. dydaktycznych. 

2. Umowy o prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach doktoranckich, studiach 

podyplomowych oraz kursach, szkoleniach i innych formach kształcenia 

niebędących studiami wyższymi zawierają, działający na podstawie upoważnienia 

Rektora, kierownicy tych form kształcenia. 

3. Umowy o prowadzenie zajęć dydaktycznych na kursach, szkoleniach i innych 

formach kształcenia niebędących studiami wyższymi, prowadzonych poza 

kolegiami, zawierają, działający na podstawie upoważnienia Rektora, kierownicy 

pozakolegialnych jednostek organizacyjnych, w których są one prowadzone. 

4. W przypadku, gdy osobą prowadzącą zajęcia, o których mowa w ust. 2, jest 

kierownik danej formy kształcenia, umowę podpisuje dziekan właściwego kolegium, 

a w odniesieniu do pozakolegialnej jednostki organizacyjnej – kierownik tej 

jednostki. W przypadku gdy osobą prowadzącą zajęcia jest dziekan lub kierownik 

pozakolegialnej jednostki organizacyjnej, umowę zawiera, działający na podstawie 

upoważnienia Rektora, prorektor właściwy ds. nauki. 

5. Uczestnicy studiów doktoranckich mogą prowadzić odpłatnie zajęcia dydaktyczne 

ponad maksymalny wymiar tych zajęć określony w art. 197 ust. 3 ustawy – Prawo  

o szkolnictwie wyższym. 

6. Z tytułu umowy o prowadzenie zajęć dydaktycznych pracownikowi SGH nie 

przysługuje wynagrodzenie za godziny zaliczone do pensum dydaktycznego, a jeśli 

zostało ono wypłacone – podlega zwrotowi lub potrąceniu z wynagrodzenia za 

pracę, zgodnie z zawartą umową. 

7. Powierzenie prowadzenia zajęć dydaktycznych na studiach pierwszego lub 

drugiego stopnia osobie niebędącej pracownikiem SGH wymaga uprzedniej zgody, 

działającego na podstawie upoważnienia Rektora, prorektora właściwego  

ds. dydaktycznych. Wnioski należy składać nie później niż na 10 dni przed 

ustalonym w organizacji roku akademickiego terminem rozpoczęcia zajęć w danym 
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semestrze. Odstępstwo od tego terminu możliwe jest wyłącznie w szczególnych 

przypadkach losowych. Wzór wniosku określa załącznik nr 6. 

8. Wniosek, o którym mowa w ust. 7, podpisuje odpowiednio dziekan studium albo 

kierownik studiów doktoranckich, w ramach których mają być organizowane zajęcia, 

oraz dziekan kolegium, jako kierownik jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za 

zapewnienie obsady kadrowej zajęć dydaktycznych. 

9. Wykonanie zajęć dydaktycznych na studiach, o których mowa w ust. 1-3,  

w określonej liczbie godzin w danym miesiącu potwierdza na rachunku dziekan 

właściwego studium albo kierownik danej formy kształcenia; w treści umowy do 

odbioru przedmiotu zlecenia może zostać upoważniony prodziekan właściwego 

studium. Na ostatnim rachunku związanym z realizacją umowy jednostka właściwa 

ds. rozliczeń dydaktycznych potwierdza zakończenie realizacji umowy. 

10. Zasady wynagradzania za prowadzenie zajęć dydaktycznych określa § 20 ust. 4  

i 5. 

 

Rozdział 8 

Odbiór prac i zapłata wynagrodzenia 

§ 12 

1. Odbioru prac określonych umową dokonuje osoba, która zawarła umowę w imieniu 

SGH, poprzez stwierdzenie ich odbioru na rachunku, albo osoba upoważniona  

w umowie do odbioru tych prac. 

2. Wzór rachunku wraz z oświadczeniem do celów podatkowych stanowi: 

1) w przypadku umowy zlecenia lub o dzieło – załącznik nr 7a do zarządzenia; 

2) w przypadku umowy o dzieło z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, 

umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych – załącznik nr 7b do 

zarządzenia; 

3) w przypadku umowy zlecenia na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych  

z rozporządzeniem autorskimi prawami majątkowymi – załącznik nr 7c do 

zarządzenia. 

3. Z tytułu potwierdzenia odbioru prac osoba, która je odebrała, odpowiada za 

poświadczenie wykonania prac zgodnie z umową. 
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4. W przypadku uwag co do zrealizowanego zakresu umowy lub w przypadku 

konieczności potrącenia kar umownych należy umieścić na rachunku odpowiednią 

adnotację. 

§ 13 

1. Odbiór dzieła, w tym dzieła stanowiącego utwór, następuje na podstawie protokołu 

zdawczo-odbiorczego, którego wzór określa załącznik nr 8a do zarządzenia. 

Protokoły zdawczo-odbiorcze przechowuje się w Kwesturze wraz z egzemplarzem 

umowy dla Uczelni. 

2. Poprzez przyjęcie dzieła osoba podpisująca protokół zdawczo-odbiorczy w imieniu 

Uczelni odpowiada za poświadczenie: 

1) otrzymania dzieła wykonanego zgodnie z umową; 

2) otrzymania wyszczególnionych w protokole egzemplarzy utworu. 

§ 14 

1. Wypłata wynagrodzenia następuje w terminie określonym w umowie liczonym od 

dnia wpływu rachunku do Uczelni. 

2. Na rachunku pracownik każdej jednostki organizacyjnej obsługującej rachunek 

umieszcza datę jego wpływu do tej jednostki. 

3. W przypadku umów, których wykonanie potwierdzane jest protokołem zdawczo-

odbiorczym (w szczególności: o dzieło, o dzieło z przeniesieniem autorskich praw 

majątkowych, o przeniesienie autorskich praw majątkowych), przyjęcie rachunku 

nie może nastąpić przed sporządzeniem i podpisaniem przez strony umowy 

protokołu stwierdzającego wykonanie umowy bez zastrzeżeń (wad). 

4. Rachunek należy niezwłocznie przekazać do Kwestury, nie później niż w terminie 

umożliwiającym dokonanie terminowej wypłaty wynagrodzenia. 

5. Postanowienia ust. 1-4 i § 15 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do faktur VAT. 

§ 15 

1. W przypadku braków lub innych błędów w przedłożonym rachunku jest on zwracany 

wykonawcy celem uzupełnienia, z zastrzeżeniem ust. 2. Termin do zapłaty 

wynagrodzenia biegnie wówczas od dnia otrzymania przez SGH prawidłowo 

wypełnionego rachunku. 

2. W przypadku, gdy kwota wskazana na rachunku nie odpowiada kwocie zapłaty 

wynikającej z umowy albo protokołu zdawczo-odbiorczego (w przypadku odbioru 



12 

etapowego lub z wadami), wykonawcę wzywa się do dokonania odpowiedniej 

korekty w rachunku. 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, wypłata wynagrodzenia następuje  

w terminach określonych w umowie tylko w części bezspornej. 

§ 16 

1. Wszystkie umowy, o których mowa w zarządzeniu, podlegają obowiązkowi 

rejestracji w rejestrze umów prowadzonym w formie elektronicznej – CRU. 

Rejestracji umów dokonują upoważnieni do tego pracownicy, chyba że umowa jest 

rejestrowana automatycznie w systemie informatycznym Uczelni. 

2. Umowa przed wprowadzeniem jej do rejestru i nadaniem numeru nie może zostać 

zawarta (podpisana przez obie strony). 

3. Pracownik wprowadzający umowę do rejestru umów: 

1) dokonuje kontroli spełniania przez umowę warunków określonych w przepisach 

zarządzenia polegającej na sprawdzeniu, czy: 

a) osoba, która ma podpisać umowę w imieniu SGH, posiada aktualne 

pełnomocnictwa do dokonania tej czynności, 

b) umowa została zaakceptowana przez: radcę prawnego SGH i kwestora  

w przypadku, gdy jest to konieczne (tj. z wyłączeniem umów sporządzanych 

na wzorach stanowiących załączniki do zarządzenia), oraz inne jednostki, 

w przypadkach tego wymagających, a określonych w zarządzeniu, 

c) umowa bez akceptacji radcy prawnego SGH i kwestora (tj. sporządzona na 

wzorach stanowiących załączniki do zarządzenia) jest zgodna  

z zatwierdzonymi wzorami, 

d) wniosek o zawarcie umowy uzyskał ostateczną akceptację finansowania  

w systemie Workflow, 

e) umowa jest zgodna z wytycznymi, o których mowa w § 17. 

2) po wykonaniu kontroli, o której mowa w pkt 1, dokonuje rejestracji polegającej 

na: 

a) dokonaniu wpisu do rejestru, 

b) umieszczeniu na umowie numeru wynikającego z rejestru. 

4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości pracownik dokonujący wpisu do 

rejestru nie wpisuje umowy do rejestru umów i przekazuje ją do poprawienia osobie 

odpowiedzialnej za przygotowanie umowy ze strony SGH. 
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5. Niezwłocznie po podpisaniu umowy przez obie strony, jednostka realizująca ma 

obowiązek dostarczenia osobie uprawnionej do rejestracji jej skanu – w celu 

wprowadzenia go do CRU (z wyjątkiem umów zwolnionych z obowiązku rejestracji 

lub wprowadzania skanu umowy do CRU na podstawie odrębnych przepisów). 

 

Rozdział 9 

Wytyczne w zakresie zawierania umów 

§ 17 

Kanclerz określi wytyczne do zawierania umów cywilnoprawnych, mając na względzie 

konieczność ich prawidłowego sporządzania oraz zawierania zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

§ 18 

Za ustalenie zakresu obowiązku ubezpieczeniowego i podatkowego oraz prawidłowe 

naliczenie i odprowadzenie składek i podatków, na podstawie otrzymanych 

dokumentów, odpowiada Kwestura, w tym jednostka właściwa ds. płac. 

 

Rozdział 10 

Stosowanie przepisów o zamówieniach publicznych 

§ 19 

1. Za poprawność stosowania przepisów o zamówieniach publicznych do zawierania 

umów, o których mowa w zarządzeniu, odpowiedzialność ponosi odpowiednio 

kierownik jednostki, w której umowa ma być zawarta i wnioskodawca składający 

wniosek w systemie Workflow oraz jednostka właściwa ds. zamówień publicznych. 

2. W przypadku, gdy wartość umowy przekraczać ma równowartość 30 000 euro, 

przed zawarciem umowy obowiązkowo należy uzgodnić tryb udzielenia zamówienia  

z jednostką właściwą ds. zamówień publicznych, za co odpowiada kierownik 

jednostki, w której umowa ma być zawarta i wnioskodawca składający wniosek  

w systemie Workflow. Szczegółowy tryb udzielania zamówień publicznych określa 

właściwe zarządzenie Rektora. 
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Rozdział 11 

Ustalanie wysoko ści wynagrodzenia 

§ 20 

1. W przypadku zlecania osobom niebędącym pracownikami SGH czynności  

o charakterze zbliżonym do wykonywanych przez pracowników SGH w ramach 

stosunku pracy, podstawą ustalania wysokości stawki godzinowej nie powinno być 

wynagrodzenie wyższe niż średnie wynagrodzenie wypłacane pracownikom SGH 

w danej grupie lub na danym stanowisku, przy czym jednocześnie stawka 

godzinowa nie może być mniejsza niż obowiązująca w danym roku minimalna 

stawka godzinowa ustalona przepisami o minimalnym wynagrodzeniu. 

2. W przypadku zamawiania dzieła, podstawą ustalania wysokości wynagrodzenia 

powinno być nie wyższe niż średnie wynagrodzenie wypłacane pracownikom SGH 

za prace tego rodzaju. 

3. W przypadku zlecania prowadzenia zajęć dydaktycznych, podstawą do ustalania 

stawek wynagrodzenia są odpowiednio kosztorysy studiów podyplomowych i innych 

form kształcenia niebędących studiami wyższymi. W przypadku studiów pierwszego 

i drugiego stopnia oraz studiów doktoranckich, podstawą do ustalania stawek 

łącznego wynagrodzenia (wynagrodzenie łącznie z honorarium) są nie wyższe niż 

średnie stawki wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe ustalone przepisami  

o wynagradzaniu nauczycieli akademickich stosowane w SGH z uwzględnieniem 

odpowiednich przeliczników określonych odrębnym zarządzeniem Rektora. 

4. W przypadku umowy zlecenia na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych, możliwe 

jest w ramach jednej umowy odrębne wynagrodzenie z tytułu prowadzenia zajęć 

oraz dodatkowo wynagrodzenie za udzielenie licencji do materiałów dydaktycznych 

opracowanych na potrzeby przeprowadzenia tych zajęć. W takim przypadku 

wynagrodzenie w tej umowie składa się z dwóch części: 

1) wynagrodzenia za samo przeprowadzenie zajęć dydaktycznych, do którego 

zastosowanie mają koszty uzyskania przychodu w wysokości 20%; przy czym 

wynagrodzenie za każdą godzinę prowadzenia zajęć nie może być mniejsze niż 

minimalne wynagrodzenie asystenta za godzinę ponadwymiarową określone  

w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich wydanych na 

podstawie art. 151 ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym; 
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2) honorarium z tytułu udzielenia jednorazowej licencji do utworów stworzonych 

na potrzeby przeprowadzenia każdej godziny zajęć dydaktycznych, do którego 

zastosowanie mają zwiększone koszty uzyskania przychodu w wysokości 50%. 

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 1-3, dopuszcza się także ustalenie stawek 

na podstawie rozeznania rynku przeprowadzonego w drodze skierowania zapytań 

do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, w szczególności gdy stawki 

mogą znacząco odbiegać od stawek referencyjnych lub stawek ustalonych na 

podstawie ust. 1-3. 

6. Rektor, w drodze odrębnego zarządzenia, określić może wysokość niektórych 

stawek wynagrodzenia stosowanych w poszczególnych rodzajach umów  

i rodzajach zlecanych prac (stawki referencyjne). 

7. Koszty uzyskania przychodu w wysokości 50%, o których mowa w art. 22 ust. 9 

ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 2032, z pózn. zm.), stosowane mogą być wyłącznie w przypadku, gdy 

utwór którym rozporządzono na rzecz Uczelni jest wynikiem działalności, o której 

mowa w art. 22 ust. 9b tejże ustawy. Osoba zawierająca umowę z Uczelnią składa 

na tę okoliczność stosowne oświadczenie. 

 

Rozdział 12 

Postanowienia przej ściowe i ko ńcowe 

§ 21 

1. Pracownik, który uczestnicząc w procesie zawierania i realizacji umowy naruszy 

przepisy zarządzenia, ponosi odpowiedzialność przewidzianą w odrębnych 

przepisach. 

2. Proces, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie czynności opisane  

w zarządzeniu, od przygotowania projektu do zatwierdzenia umowy do realizacji  

i jej realizację oraz przyjęcie wykonania prac i wypłatę wynagrodzenia. Udział 

pracownika tylko w części tego procesu nie wyłącza jego odpowiedzialności, 

odpowiednio do jego udziału. 

§ 22 

1. Jeśli w związku z wykonywaniem zawieranych przez Uczelnię umów 

cywilnoprawnych wystąpi konieczność dostępu do danych osobowych, których 

administratorem jest Uczelnia, kierownik jednostki, w której umowa będzie 
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wykonywana, zobowiązany jest wystąpić o udzielenie stronie umowy upoważnienia 

do przetwarzania danych osobowych. Dostęp do danych osobowych nie może 

nastąpić przed uzyskaniem upoważnienia do ich przetwarzania i zawarciem umowy. 

2. Jeśli w związku z wykonywaniem zawieranych przez Uczelnię umów 

cywilnoprawnych wystąpi konieczność dostępu do systemów informatycznych 

Uczelni, w tym poczty elektronicznej, kierownik jednostki, w której umowa będzie 

wykonywana, zobowiązany jest wystąpić do ich administratorów o udzielenie stronie 

umowy dostępu do tych systemów. Dostęp do systemów informatycznych Uczelni 

nie może nastąpić przed zawarciem umowy. 

§ 23 

Tracą moc: 

1) zarządzenie Rektora nr 38 z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie zawierania umów 

cywilnoprawnych na prace o charakterze pozaakademickim; 

2) zarządzenie Rektora nr 39 z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie zawierania umów 

w zakresie działalności twórczej; 

3) zarządzenie Rektora nr 48 z dnia 29 października 2010 r. zmieniające zarządzenie 

Rektora nr 38 z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie zawierania umów 

cywilnoprawnych na prace o charakterze pozaakademickim; 

4) zarządzenie Rektora nr 49 z dnia 29 października 2010 r. zmieniające zarządzenie 

Rektora nr 39 z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie zawierania umów w zakresie 

działalności twórczej; 

5) zarządzenie Rektora nr 20 z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie zawierania umów 

związanych z prowadzeniem naukowych prac badawczych; 

6) zarządzenie Rektora nr 2 z dnia 18 stycznia 2012 r. zmieniające zarządzenie 

Rektora nr 39 z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie zawierania umów w zakresie 

działalności twórczej; 

7) zarządzenie Rektora nr 9 z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie zawierania umów  

o prowadzenie zajęć dydaktycznych; 

8) zarządzenie Rektora nr 52 z dnia 10 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie 

Rektora nr 20 z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie zawierania umów związanych  

z prowadzeniem naukowych prac badawczych; 
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9) zarządzenie Rektora nr 1 z dnia 9 stycznia 2015 r. zmieniające zarządzenie 

Rektora nr 9 z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie zawierania umów o prowadzenie 

zajęć dydaktycznych. 

§ 24 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2018 r. 

 

 

 

                REKTOR 

 

 

        dr hab. Marek Rocki, prof. SGH 


