Załącznik nr 1 do Aneksu nr 2 z dnia 13.02.2017r. do Zarządzenia
nr 4/2013 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 10.01.2013r.
w sprawie: podpisywania , rejestrowania i zgłaszania umów
cywilnoprawnych (umowy zlecenia i umowy o dzieło)

Aneks nr …….
do umowy zlecenia nr ………………………...
zawarty w dniu w Rzeszowie pomiędzy:
pomiędzy:
UNIWERSYTETEM RZESZOWSKIM, z siedzibą ul. Rejtana 16 C, 35 – 959 Rzeszów, reprezentowanym przez
…………………………………………………………………………………zwanym w treści umowy Z L EC EN IO DA W C Ą ,
a
………………………………………………….………, zamieszkałym(ą) …………………………..……………………………………
posiadającym
NR
PESEL………………………………….…………,
zwanym(ą)
w
treści
umowy
ZL EC E NI OB I O RC Ą .
§1
Na podstawie § 5 umowy zlecenia nr ……………….. z dnia …………………………………….., do umowy wprowadza
się następujące zmiany:
§ 3 otrzymuje brzmienie:
„ 1. Z tytułu wykonania czynności, o których mowa w § 1, Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie
w wysokości ………………………………………..zł brutto (słownie złotych:…………..……………………………………)
jako iloczyn liczby godzin niezbędnych do wykonania zlecenia w ilości …………….. godzin

i stawki

godzinowej w kwocie ………….. zł
2. W przypadku umów zawartych na czas dłuższy niż 1 miesiąc, wypłaty wynagrodzenia dokonuje się raz w
miesiącu. Miesięczne wynagrodzenie ustalane jest w zależności od ilości faktycznie wykonanych godzin
w danym miesiącu.
3. Podstawę do zapłaty wynagrodzenia stanowić będzie rachunek przedstawiony przez Zleceniobiorcę po
wykonaniu czynności określonych w § 1, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 powyżej, oraz
potwierdzeniu ich wykonania przez Zleceniodawcę ze wskazaniem liczby godzin faktycznie wykonanych.
Zleceniobiorca przedłoży w Dziale Finansowym UR (za pośrednictwem właściwej jednostki
organizacyjnej UR) rachunek w terminie do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który
wypłacane jest wynagrodzenie.
4. Wynagrodzenie będzie płatne do 20 dni po przedstawieniu rachunku w Dziale Finansowym, na rachunek
bankowy Zleceniobiorcy wskazany w rachunku.
5. Z wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, będą odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne oraz zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie z obowiązującymi
przepisami.”
§2
Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie.
§3
Aneks do umowy sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej
strony oraz jeden egzemplarz dla Działu Płac.
Koszty Umowy obciążają (podać źródła finansowania umowy): ………………………………………………………………
Akceptuję pod względem
finansowym
...............................................
(podpis Dysponenta Środków)

Zle c e ni o bi o rc a

Zle c e ni o da wc a

................................................

................................................

