
Zarządzenie nr 57/2016 
Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie 

z dnia 14 grudnia 2016 roku 

w sprawie: wprowadzenia zasad ewidencji realizacji umów zleceń 

na podstawie: 
- art. 66 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz.U. z 
2012 r. poz. 572 z późn. zm.) oraz§ 45 ust. I Statutu PWSZ w Ciechanowie, 
- art. 7 ust. 2 ustawy z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 20 l 6r., poz. 1265), 
- obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z 21 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnej 
stawki godzinowej w 2017 r. (M.R. z 2016 r. poz. 934). 
- ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380) 
zarządzam, co następuje: 

§1 
1. Zleceniobiorca realizujący zlecenie zgodnie z umową zawaiią ze Zleceniodawcą PWSZ 

w Ciechanowie zobowiązany jest do potwierdzania czasu wykonywania czynności 
zawartych w umowie w formie ewidencji liczby godzin wykonywania umowy zlecenia, 
której wzór stanowi załącznik do zarządzenia. 

2. Ewidencja wymieniona w ust. 1, obejmuje ok.res miesiąca kalendarzowego. Wskazywana 
jest w niej ilość godzin przepracowanych każdego dnia przez Zleceniobiorcę. Ww. 
ewidencja wraz z rachunkiem jest dostarczana Zleceniodawcy przez Zleceniobiorcę w 
terminie zgodnym z umową. 

3. Dane zawarte w ww. ewidencji akceptowane są przez osobę upoważnioną przez 
Zleceniodawcę i podlegają kontroli . W razie wątpliwości odnoszących się do informacji 
zawartych w ewidencji, Zleceniobiorca niezwłocznie skontaktuje się ze Zleceniodawcą 
w celu ich wyjaśnienia. 

4. Zleceniodawca, na rzecz którego wykonywane jest zlecenie przechowuje dokumenty 
potwierdzające liczbę godzin wykonania zlecenia przez ok.res 3 lat od dnia, w którym 
wynagrodzenie stało się wymagalne. 

§2 
Zasady ewidencji liczby godzin wykonywania umowy zawarte w § 1 odnoszą się również do 
umów zleceń realizowanych po 01.01.2017 r. a zawartych przed tym terminem. 

§ 3 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 



Załączn ik do zarządzen ia nr 57/201 6 
zdnia 14.12.20 16 r. 

Ewidencja liczby godzin wykonywania umowy zlecenia Nr ................................. zawartej 
dnia ........................................ . 
Miesiąc: .......................................... 20 .... .... r. 

Nazwisko i imię Zleceniobiorcy: ............. ................................................... .................... ........ .... ....... .. .. . 

Liczba godzin* wykonywania umowy zlecenia 
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Liczba godzin wykonywania umowy 
zlecenia ogółem 

Niepotrzebne skreślić : 

* dla umowy zlecenia na prowadzenie zajęć dydaktycznych godzina dydaktyczna trwająca 45. 
* dla pozostałych umów zlecenia godzina zegarowa. 

Podpis Zleceniodawcy 

lub osoby przez niego 
upoważnionej 


