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R-B-SOP.021.1.56.2022 

ZARZĄDZENIE NR 56/2022 
Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

z dnia 06 kwietnia 2022 r. 
 

w sprawie wprowadzenia ogólnych zasad zawierania i realizacji umów w Uniwersytecie 
Ekonomicznym we Wrocławiu 

 

Na podstawie § 11 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wprowadzonego Uchwałą 

Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr R.0000.60.2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. 

z późniejszymi zmianami zarządzam, co następuje. 

 

§ 1 

1. Wprowadza się w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu Ogólne zasady zawierania i 

realizacji umów, zwane dalej „Zasadami”, określone w Załączniku nr 1 do niniejszego 

Zarządzenia. 

2. Zasad określonych w załączniku do zarządzenia, z zastrzeżeniem ust. 4 nie stosuje się do 

umów: 

1) o pracę, 

2) związanych ze świadczeniem przez Uniwersytet Ekonomiczny usług edukacyjnych 

zawieranych: 

a. ze studentami, w tym studiów EMBA - jeśli są zawierane w formie pisemnej, 

b. z doktorantami, 

c. dwustronnych i trójstronnych ze słuchaczami studiów podyplomowych, 

d. z uczestnikami kursów dokształcających i szkoleń, 

e. z podmiotami finansującymi studia studentów UEW. 

3) zawieranych z pracownikami, studentami i doktorantami będącymi uczestnikami 

programów ERASMUS, PROM lub Doktorat wdrożeniowy, 

4) stażowych zawieranych w ramach projektów PORTAL, ZPU2, ZPUR, 

5) z zastrzeżeniem ust. 3 - umów zlecenia i umów o dzieło zawieranych z osobami fizycznymi 

zgodnie z: 

a. odpowiednim zarządzeniem Rektora w sprawie zasad zawierania oraz rozliczania 

umów zlecenia i umów o dzieło lub 

b. odpowiednim zarządzeniem Rektora w sprawie ustalenia trybu wypłaty 

wynagrodzenia przysługującego promotorowi w przewodzie doktorskim/w 

postępowaniu w sprawie nadania stopnia naukowego doktora oraz trybu wypłaty 

wynagrodzenia członkom komisji w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora 
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habilitowanego, a także wprowadzenia wzorów umów związanych z 

przeprowadzeniem postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego w 

Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. 

6) umów o korzystanie z miejsca w domu studenckim zawieranych zgodnie z odpowiednim 

zarządzeniem Rektora w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o korzystanie z miejsca w 

domu studenckim. 

3. Zasady określone w Załączniku nr 1 do zarządzenia stosuje się do umów zlecenia i umów o 

dzieło z osobami fizycznymi zawieranymi w wyniku przeprowadzenia postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego. 

4. Do umów wymienionych w ust. 2 stosuje się: 

1) § 3, § 5-7, § 22 i § 25 Zasad, 

2) § 2 i § 4 Zarządzenia. 

5. Wprowadza się podział umów zawieranych przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 

według kategorii i podkategorii określonych w Załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenia. 

§ 2 

Zawarcie umowy powinno być w szczególności uzasadnione potrzebą wykonania przez 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu zadań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) i Statucie Uczelni 

w sposób celowy i oszczędny zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.). 

§ 3 

1. Zasady wprowadzone niniejszym zarządzeniem są wiążące dla wszystkich pracowników oraz 

Samorządu Studenckiego, Samorządu Doktorantów, kół naukowych oraz organizacji 

studenckich. 

2.  Zasady i zakres odpowiedzialności określa w szczególności ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o 

odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 289 

z późn. zm.). 

3. Określone w Załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia Zasady powinny być stosowane, w 

szczególności, łącznie z: 

1) zarządzeniem Rektora UEW w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 

2) zarządzeniem Rektora UEW w sprawie wprowadzenia Regulaminu zamówień publicznych 

w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, 

3) zarządzeniem Rektora UEW w sprawie wprowadzenia Regulaminu realizacji projektów  w 

Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. 
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§ 4 
 

1. Za prowadzenie rejestrów umów z zachowaniem kolejności numeracji umów odpowiedzialne 

są: 

1) w przypadku umów wymienionych w § 1 ust. 2 pkt 1-4 oraz 6 - jednostki organizacyjne 

odpowiedzialne za sporządzenie umowy, zgodnie z definicją zawartą w Zasadach, 

stanowiących Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia, 

2) w przypadku umów zlecenia i umów o dzieło wymienionych w § 1 ust. 2 pkt 5 - 

jednostki organizacyjne sprawujące nadzór merytoryczny nad przygotowaniem i 

realizacją Umowy, 

3) w przypadku pozostałych umów niewymienionych w § 1 ust. 2 - Sekcja Organizacyjno-

Prawna.  

2. Rejestry umów są prowadzone w plikach excela, których wzór określa Załącznik nr 3 do 

niniejszego Zarządzenia.  

3. Rejestry umów obejmują co najmniej następujące dane określone w ustawie z dnia                                

14 października 2021 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw: 

1) numer umowy, 

2) datę i miejsce zawarcia umowy, 

3) okres obowiązywania umowy, 

4) oznaczenie stron umowy, w tym przedstawicieli stron, 

5) określenie przedmiotu umowy, 

6) wartość przedmiotu umowy, 

7) informacje o źródłach i wysokości współfinansowania przedmiotu umowy, 

8) informacje o uzupełnieniu lub zmianie umowy, rozwiązaniu za zgodą stron umowy, jak 

również informacje o odstąpieniu od umowy, jej wypowiedzeniu lub wygaśnięciu. 

4. Kierownicy jednostek organizacyjnych wskazani w ust. 1 są zobowiązani do: 

1) uzupełnienia w terminie do 31 maja 2022 r. wymaganych informacji wymienionych w 

ust. 3 w prowadzonych przez siebie rejestrach umów dotyczących wszystkich umów 

zawartych od dnia 1 stycznia 2022 r., 

2) mailowego przekazania w terminie do 7 czerwca 2022 r. do SOP kompletnych 

rejestrów umów zawartych w okresie od 1 stycznia do 31 maja 2022 r. 

3) bieżącego prowadzenia rejestrów umów. 

 

§ 5 

 

Umowy zawierane od dnia 1 maja 2022 r. podlegają numeracji zgodnie z § 3 Załącznika nr 1 do 

niniejszego zarządzenia. 
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§ 6 

 

Traci moc Zarządzenie nr 30/2005 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we 

Wrocławiu z dnia 16 sierpnia 2005 r. w sprawie sporządzania, zawierania i rejestrowania umów w 

Uczelni. 

§ 7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 kwietnia 2022 r., z tym że na dotychczasowych zasadach 

mogą być procedowane umowy, które SOP otrzymał do procedowania do dnia 14 kwietnia 2022 r. 

 

                    

       Rektor 

  

            prof. dr hab. Andrzej Kaleta 

 

 


