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PISMO OKÓLNE NR 9/2005 
REKTORA AKADEMII EKONOMICZNEJ IM. OSKARA LANGEGO WE WROCŁAWIU 

z dnia 30 listopada 2005 r. 
 

w sprawie wzoru tabeli planu umów i wynagrodzeń 
 
 

§1 
W związku z obowiązkiem sporządzania przez wszystkie jednostki i komórki organizacyjne  Uczelni 
planu umów i wynagrodzeń, o którym mowa w Zarządzeniu nr 1/2005 Rektora Akademii 
Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu w sprawie  zawierania umów zlecenia i umów 
o dzieło należy stosować  wzór tabeli załączony  do niniejszego Pisma Okólnego. 

 
§2 

1.  W przypadku wnoszenia korekty do zatwierdzonego planu umów i wynagrodzeń, o której mowa 
w § 6  Zarządzenia Rektora nr 1/2005 należy  zaznaczyć na składanym planie umów 
i wynagrodzeń, że jest to „korekta nr...do  planu umów i wynagrodzeń z dnia...”. 

2.  Korekty dokonuje się poprzez zamieszczenie w tabeli planu umów i wynagrodzeń  (z zachowaniem 
numeracji planu zatwierdzonego) tylko pozycji, które są korygowane (ulegają zmianie) 
z oznaczeniem „pozycja korygowana” oraz  nowych pozycji w planie z oznaczenie  „nowa 
pozycja”. 

 
§3 

1. Informacja o zatwierdzeniu bądź  nie zatwierdzeniu (w całości lub części) planu umów 
i wynagrodzeń  będzie udzielana Kierownikowi danej komórki lub jednostki  organizacyjnej 
w formie pisemnej  przez odpowiednią osobę bezpośrednio zatwierdzającą  dany plan umów 
i wynagrodzeń. 

2.  Informacja o zatwierdzeniu danego  planu umów i wynagrodzeń (w całości lub części), o której 
mowa w ust. 1,  będzie niezwłocznie przekazywana do Kwestury wraz planem umów 
i wynagrodzeń danej komórki lub jednostki organizacyjnej. 

 
 

§4 
1. Jednocześnie przypominam, że obowiązek sporządzenia planu umów i wynagrodzeń dotyczy 

wszystkich prac o charakterze administracyjnym, technicznym i organizacyjnym, wykonywanych  
w  ramach umowy zlecenia lub umowy o dzieło bez  względu  na to czy są  to prace   związane,  
czy   też  nie  są   związane  z   procesem   dydaktycznym   lub   naukowym  i niezależnie 
z jakiego źródła środków pieniężnych Uczelni są finansowane. 

2.  Sporządzenie planu umów i wynagrodzeń nie dotyczy prac dydaktycznych i naukowych. 
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Otrzymują: 
wg rozdzielnika  


