
Zarz.: 8/XV R/2012 

zm.: 63/XV R/2014,  94/XV R/2016, 17/XV R/2017, 122/XV R/2018,  48/XVI R/2021, 142/XVI R/2021 

 

Zarządzenie nr 8/XV R/2012 

Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu 

z dnia 30 stycznia 2012 r. 

 

w sprawie wprowadzenia druków: preliminarza, umów i rachunków na realizację usług 

edukacyjnych na studiach podyplomowych 

 

Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 

2005.164.1365 ze zm.) oraz § 26 Regulaminu studiów podyplomowych (uchwała nt 1088 

senatu Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 17 października 2011 r.) zarządza się co 

następuje: 

§ 1 

Wprowadza się, do stosowania w celu zawarcia umów o realizację usług edukacyjnych na 

studiach podyplomowych, następujące druki jako załączniki do niniejszego zarządzenia: 

1. preliminarz − załącznik nr 1a (osoby fizyczne: pracownicy oraz osoby niebędące 

pracownikami Uczelni), załącznik nr 1b (osoby prowadzące działalność gospodarczą), 

2. umowa o dzieło z przeniesieniem autorskich praw majątkowych – załącznik nr 2, 

3. umowa o dzieło bez przeniesienia autorskich praw majątkowych – załącznik nr 3, 

4. rachunek za wykonanie dzieła – załącznik nr 4, 

5.1)
1
 umowa zlecenie wraz z załącznikami do umowy lit. a-c – załącznik nr 5, 

a) oświadczenie zleceniobiorcy do celów rozliczeń z ZUS (załącznik nr 1 do 

umowy zlecenia), 

b) rachunek umowa zlecenie (załącznik nr 2 do umowy zlecenia), 

c) zaświadczenie o przychodach osiąganych w innych podmiotach niż UMW 

(załącznik nr 3 do umowy zlecenia), 

2) umowa zlecenie na prowadzenie zajęć praktycznych w ramach działalności 

gospodarczej wraz z załącznikiem do umowy lit. a – załącznik 5.1 

a) oświadczenie zleceniobiorcy do celów rozliczeń z ZUS (na prowadzenie zajęć 

praktycznych w ramach działalności gospodarczej) (załącznik nr 1 do umowy 

zlecenie na prowadzenie zajęć praktycznych w ramach działalności gospodarczej). 

6. 2 oświadczenie osoby zatrudnionej w UMW – załącznik nr 6. 

7. 3 skreślony 

                                                           
1
 Zmieniony zarządzeniem nr 17/XV R/2017 Rektora UMW z dnia 15 lutego 2017 r. 

2
 Zmieniony zarządzeniem nr 94/XV R/2016 Rektora UMW z dnia 14 października 2016 r. 



8. 4, 5
 skreślony 

9. 6 Wzór klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych – załącznik 

nr 7. 

 

§ 2 

1. Preliminarz sporządza się po zatwierdzeniu kosztorysu, dla każdego semestru oddzielnie. 

2. Umowy sporządza się przed wykonaniem usługi, odrębnie dla każdego semestru. 

3. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, do rachunku należy dołączyć 

wykaz zrealizowanych usług edukacyjnych, z podaniem terminu wykonania, liczby godzin  

i przedmiotu. 

4. 7
 Jednostka nadaje umowie numer wewnętrzny zawierający symbol tej jednostki. 

5. 8
 Procedura obiegu umów stanowi załącznik nr 8 do zarządzenia. 

 

§ 3 

Dziekanaty prowadzą rejestry umów odrębnie dla każdego kierunku studiów podyplomowych. 

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2012 r. 

 

 

Rektor 

Akademii Medycznej we Wrocławiu 

 
prof. dr hab. Marek Ziętek 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

według rozdzielnika 

 
MK 

                                                                                                                                                                                     
3
 Skreślony zarządzeniem nr 94/XV R/2016 Rektora UMW z dnia 14 października 2016 r. 

4
 Dodany zarządzeniem nr 63/XV R/2014 Rektora UMW z dnia 27 września 2014 r. 

5
 Skreślony zarządzeniem nr 94/XV R/2016 Rektora UMW z dnia 14 października 2016 r. 

6
 Dodany zarządzeniem nr 122/XV R/2018 Rektora UMW z dnia 11 października 2018 r. 

7
 Dodany zarządzeniem nr 48/XVI R/2021 Rektora UMW z dnia 3 marca 2021 r. 

8
 Dodany zarządzeniem nr 48/XVI R/2021 Rektora UMW z dnia 3 marca 2021 r. 


