
 

ZARZĄDZENIE NR 1088 

Rektora Politechniki Białostockiej 

z dnia 11 marca 2020 roku 

     

➢ w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora Politechniki Białostockiej w sprawie zawierania umów 

na prowadzenie zajęć dydaktycznych związanych z kształceniem na studiach pierwszego stopnia 

i drugiego stopnia, studiach doktoranckich, w Szkole Doktorskiej, studiach podyplomowych i innych 

formach kształcenia oraz zajęć dodatkowych w Liceum Ogólnokształcącym Politechniki Białostockiej 

z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (Dz.U. z 2020 r.  poz. 85, z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 Statutu Politechniki 

Białostockiej, zarządza się, co następuje: 

§ 1 

Wprowadza się zmiany w Zarządzeniu Nr 1032 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia  

5 listopada 2019 roku w sprawie zawierania umów na prowadzenie zajęć dydaktycznych związanych 

z kształceniem na studiach pierwszego stopnia i drugiego stopnia, studiach doktoranckich, w Szkole 

Doktorskiej, studiach podyplomowych i innych formach kształcenia oraz zajęć dodatkowych w Liceum 

Ogólnokształcącym Politechniki Białostockiej z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności 

gospodarczej, a mianowicie: 

1) w  §  2:  

a)  ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

„Podpisana umowa jest rejestrowana w Centralnym Rejestrze Umów przez właściwą jednostkę, 

o której mowa w ust. 2, z tym, że w przypadku umów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 - jest 

rejestrowana w Liceum Ogólnokształcącym Politechniki Białostockiej, dalej zwanym „LO PB”.”; 

b) ust. 10 otrzymuje brzmienie:  

„Numer umowy jest nadawany przez wnioskodawcę wg wzoru liczba porządkowa/symbol 

jednostki/rok (np. 1/PS-DSSD/2020).”; 

2) w § 4 w ust. 2: 

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„kolejne, zatwierdzone przez upoważnione osoby rachunki, wystawiane przez zleceniobiorcę 

w ramach jednej umowy, przekazuje za pośrednictwem właściwej jednostki, o której mowa 

w § 2 ust. 2 do Działu Spraw Personalnych.”, 

b) po pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

„przechowuje sprawozdania z zajęć wykonanych przez zleceniobiorcę w  poszczególnych 

miesiącach.”; 

3) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Wynagrodzenie wypłacane jest miesięcznie, zgodnie z terminami określonymi w umowie 

i po przedłożeniu rachunku, którego wzór stanowi załącznik nr 12 do zarządzenia, zatwierdzonego 

przez wnioskodawcę oraz Karty godzin zrealizowanych (w przypadku umowy zlecenia 

na prowadzenie zajęć dodatkowych w LO PB).”;  

4) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do zarządzenia; 

5) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do zarządzenia; 

6) załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do zarządzenia; 



 

7) załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do zarządzenia. 

§ 2 

1. Zobowiązuje się właściwe jednostki organizacyjne do zarejestrowania w Centralnym Rejestrze 

Umów, umów na prowadzenie zajęć dydaktycznych związanych z kształceniem na studiach 

pierwszego stopnia i drugiego stopnia, studiach doktoranckich, w Szkole Doktorskiej, studiach 

podyplomowych i innych formach kształcenia oraz zajęć dodatkowych w Liceum Ogólnokształcącym 

Politechniki Białostockiej z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, 

zawartych począwszy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia wejścia w życie zarządzenia, w terminie 

do dnia 1 kwietnia 2020 roku.    

2. W przypadku sporządzania, po dniu wejścia w życie zarządzenia, aneksów do umów na prowadzenie 

zajęć dydaktycznych związanych z kształceniem na studiach pierwszego stopnia i drugiego stopnia, 

studiach doktoranckich, w Szkole Doktorskiej, studiach podyplomowych i innych formach kształcenia 

oraz zajęć dodatkowych w Liceum Ogólnokształcącym Politechniki Białostockiej z osobami 

fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, zawartych przed dniem 1 stycznia 2020 roku, 

zobowiązuje się właściwe jednostki organizacyjne do niezwłocznego wprowadzenia do Centralnego 

Rejestru Umów tych umów.  

3. Umowy na prowadzenie zajęć dydaktycznych związanych z kształceniem na studiach pierwszego 

stopnia i drugiego stopnia, studiach doktoranckich, w Szkole Doktorskiej, studiach podyplomowych 

i innych formach kształcenia oraz zajęć dodatkowych w Liceum Ogólnokształcącym Politechniki 

Białostockiej z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej przygotowane przez 

wnioskodawcę i podpisane przez jedną ze stron przed dniem wejścia w życie zarządzenia, mogą 

zostać zawarte na wzorach dotychczas obowiązujących, jednak nie dłużej, niż do dnia 15 marca 

2020 roku. 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

          

           

          REKTOR 

 

         prof. dr hab. inż. Lech Dzienis 


