
Pismo okólne Nr 20/2012/2013 

Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

z dnia 20 grudnia 2012 r. 

 

 

w sprawie wprowadzenia harmonogramu i zasad wypłat wynagrodzeń z tytułu umów 

cywilnoprawnych 

 

 

Na podstawie  art. 66 ust.  1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.  Prawo o szkolnictwie wyższym  

(Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.)  

 

ustalam, 

 

co następuje: 

 

 

1. Wypłata wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem pkt. 2, dokonywana 

będzie dwa razy w miesiącu, na 7 i 21 każdego miesiąca.  Jeżeli w danym miesiącu ww. dni 

są wolne od pracy, wynagrodzenia wypłaca się w następujących po nich pierwszych dniach 

roboczych. 

 

2. Wypłaty wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych z funduszu komercyjnego 

dokonywane będą raz w miesiącu, na 21 każdego miesiąca, zgodnie z Zarządzeniem rektora 

UKW w sprawie wprowadzenia zasad tworzenia preliminarzy przychodów i kosztów 

związanych z prowadzeniem studiów niestacjonarnych, podyplomowych i innych form 

kształcenia oraz dysponowania środkami funduszu komercyjnego. 

 

3. Wypłaty wynagrodzeń za godziny zrealizowane na podstawie umów zleceń na studiach 

stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i innych formach kształcenia dokonywane 

będą wyłącznie po wykonaniu przez zleceniobiorcę zaplanowanej liczby godzin w danym 

semestrze roku akademickiego. 

 

4. Wypłaty wynagrodzeń za wykonanie dzieła na podstawie umów cywilnoprawnych na 

studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i innych formach kształcenia 

dokonywane będą wyłącznie po zrealizowaniu przez wykonawcę dzieła zgodnie z zawartą 

umową o dzieło. 

 

5. W przypadku całkowitego niezrealizowania umowy lub częściowego niezrealizowania 

zaplanowanej liczby godzin w danym semestrze, jednostki organizacyjne zobowiązane są do 

dokonania weryfikacji liczby godzin oraz wartości zawartej umowy cywilnoprawnej  

i dostarczenie odpowiedniego aneksu do umowy do Działu Płac. 

 

6. Jednostki organizacyjne, którym zleceniobiorca lub wykonawca przedłożył rachunek, 

przekazują go, wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do realizacji wypłat, do Działu 

Płac najpóźniej na 10 dni roboczych przed wskazanymi terminami wypłat. 

 

7. W przypadku przekazania dokumentów w terminach późniejszych wypłata będzie 

dokonywana w kolejnym terminie wypłat, wskazanym w punktach 1 i 2. 

 



8. Traci moc obowiązującą pismo okólne Nr 20/2007/2008 Rektora UKW z dnia 14 kwietnia 

2008 r. w sprawie wprowadzenia harmonogramu wypłat wynagrodzeń z tytułu umów 

cywilnoprawnych. 

 

9. Pismo okólne wchodzi w życie z dniem  podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 

roku.  

 

 

     R e k t o r  

     

                                                                     

prof. dr hab. Janusz Ostoja – Zagórski 


