
Zarządzenie nr 149 

Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie  

z dnia 3 grudnia 2021 r. 

zmieniające zarządzenie nr 54 Rektora ZUT z dnia 23 kwietnia 2020 r. 

w sprawie zasad postępowania w zakresie opiniowania i zawierania umów 

oraz udzielania pełnomocnictw do podpisywania umów 

o wykonanie pracy w ramach odpłatnej działalności badawczej 

Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 

W zarządzeniu nr 54 Rektora ZUT z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad postępowania 

w zakresie opiniowania i zawierania umów oraz udzielania pełnomocnictw do podpisywania umów 

o wykonanie pracy w ramach odpłatnej działalności badawczej (z późn. zm.) wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w § 9 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. O badawczym lub usługowym charakterze pracy decyduje kierownik pracy badawczej, 

który informację w tym zakresie (wraz z uzasadnieniem dla danego charakteru pracy) przesyła 

do SAF pocztą elektroniczną jeszcze przed nadaniem numeru pracy.” 

2) w załączniku nr 1: 

a) § 5 otrzymuje brzmienie: 

„§ 5. (wynagrodzenie) 

1. Strony zgodnie ustalają, że wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, o którym 

mowa w § 2 ust. 1, wynosić będzie …………… zł brutto (słownie: ……………………… złotych 

………/100 brutto). Podana kwota zawiera należny podatek VAT w obowiązującej stawce. 

[w przypadku gdy transz jest więcej niż jedna, dodać zapis: „przy czym płatności za poszczególne 

etapy zostaną uiszczone w następujących transzach: 

• Etap 1 –  .............  zł brutto (słownie:  ...............................  złotych  ........... /100 brutto)  

• Etap 2 –  .............  zł brutto (słownie:  ...............................  złotych  ........... /100 brutto)  

• …[powielić powyższe podpunkty w przypadku, gdy etapów jest więcej]…”] 

2. Kwota wymieniona w ust. 1 obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie praw 

majątkowych do wyników, w tym praw autorskich, o których mowa w § 6 umowy 

oraz za przeniesienie własności egzemplarzy wymienionych w § 2 ust. 4. [dot. sytuacji, 

gdy Uczelnia przenosi prawa majątkowe] 



3. Zlecający dokona zapłaty należności za każdy etap Pracy/Pracę w terminie 21 dni od dnia 

wystawienia faktury, na rachunek bankowy Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 

Technologicznego w Szczecinie wskazany na fakturze. Za datę zapłaty uważa się datę 

wpływu należności na rachunek Uczelni. [w szczególnych przypadkach termin płatności można 

wydłużyć maksymalnie do 30 dni od daty wystawienia faktury] 

4. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie należności Uczelnia naliczy odsetki ustawowe 

za opóźnienie.”, 

b) w załączniku nr 1 do umowy w tabeli:  

− w nagłówku w kolumnie Koszt etapu wyraz „netto” zastępuje się wyrazem „brutto”, 

− w podsumowaniu skreśla się wyrazy „RAZEM netto”, 

c) w załączniku nr 2 do umowy w tabeli w wierszu wyrazy „Data zgłoszenia pracy/etapu pracy 

do odbioru (data obowiązku podatkowego VAT)” zastępuje się wyrazami „Data odbioru 

pracy/etapu pracy”; 

3) w załączniku nr 1a: 

a) § 5 otrzymuje brzmienie: 

„§ 5. (wynagrodzenie) / (remuneration) 

1. Strony zgodnie ustalają, że wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, o którym 

mowa w § 2 ust. 1, wynosić będzie  ..........  zł brutto (słownie:  ..............................  złotych  

 ........ /100 brutto). Podana kwota zawiera należny podatek VAT w obowiązującej 

stawce. [w przypadku gdy transz jest więcej niż jedna, dodać zapis: „przy czym płatności za 

poszczególne etapy zostaną uiszczone w następujących transzach: 

• Etap 1 –  ..............  zł brutto (słownie:  ....................................  złotych  ........ /100 brutto)  

• Etap 2 –  ..............  zł brutto (słownie:  ....................................  złotych  ........ /100 brutto)  

• …[powielić powyższe podpunkty w przypadku, gdy etapów jest więcej]…”] /  

The Parties agree that the remuneration for the performance of the subject here of 

referred to in § 2 point 1 shall be PLN ............... gross (in words: ……………………… zlotys 

………/100 gross). The quoted amount includes due VAT at the applicable rate. [if there are 

more instalments, add the following provision: "whereas payments for individual stages shall 

be made in the following instalments: 

• Stage 1 – PLN  ..............  gross (in words:  ..........................  zlotys  ............... /100 gross).  

• Stage 2 – PLN  ..............  gross (in words:  ..........................  zlotys  ............... /100 gross).  

• …[repeat the above points if there are more stages]…”] 



2. Kwota wymieniona w ust. 1 obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie praw 

majątkowych do wyników, w tym praw autorskich, o których mowa w § 6 umowy 

oraz za przeniesienie własności egzemplarzy wymienionych w § 2 ust. 4. [dot. sytuacji, 

gdy Uczelnia przenosi prawa majątkowe] / The amount mentioned in point 1 shall also include 

remuneration for the transfer of property rights to the results, including copyrights, 

as referred to in § 6 hereof and for transferring of the ownership of the copies 

mentioned in § 2 point 4. [this refers to a situation where the University transfers the property rights] 

3. Zlecający dokona zapłaty należności za każdy etap Pracy/Pracę w terminie 21 dni od dnia 

wystawienia faktury, na rachunek bankowy Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 

Technologicznego w Szczecinie wskazany na fakturze. Za datę zapłaty uważa się datę 

wpływu należności na rachunek Uczelni. [w szczególnych przypadkach termin płatności można 

wydłużyć maksymalnie do 30 dni od daty wystawienia faktury] / The Ordering Party shall make the 

payment due for each stage of the Work/the Work within 21 days of the invoice date, to the 

bank account of the West Pomeranian University of Technology in Szczecin indicated on the 

invoice. The date of payment shall be the date when money is credited in the bank 

account of the University. [in special cases, the payment period may be extended to a maximum 

of 30 days from the date of invoice] 

4. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie należności Uczelnia naliczy odsetki ustawowe 

za opóźnienie. / The University shall charge statutory interest for delay for each day of a delay 

in payment of the amount due.”, 

b) w załączniku nr 1 do umowy w tabeli: 

− w nagłówku w kolumnie Koszt etapu wyraz „netto” zastępuje się wyrazem „brutto” 

oraz wyraz „net” zastępuje się wyrazem „gross”, 

− w podsumowaniu skreśla się wyrazy “RAZEM netto / IN TOTAL net” 

c) w załączniku nr 2 do umowy w tabeli w wierszu wyrazy „Data zgłoszenia pracy/etapu pracy 

do odbioru (data obowiązku podatkowego VAT)” zastępuje się wyrazami „Data odbioru 

pracy/etapu pracy” oraz wyrazy „Date of declaration of the work/stage of work 

for acceptance (date of VAT obligation) zastępuje się wyrazami „Date of acceptance 

of the work/stage of work”. 

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

W zastępstwie Rektora 

dr hab. inż. Krzysztof Pietrusewicz, prof. ZUT 

prorektor ds. organizacji i rozwoju uczelni 
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