
I. Aktualnie* obowiązujące przepisy (pisma okólne i zarządzenia z załącznikami) dotyczące zasad  

i trybu postępowania przy zawieraniu umów oraz sporządzaniu dokumentów: 

- Zarządzenie Nr 28/2019 Rektora AGH z dn. 27.06.2019 r. 

- Zarządzenie Nr 1/2019 Rektora AGH z dn. 03.01.2019 r. 

- Zarządzenie Nr 18/2015 Rektora AGH z dn. 09.06.2015 r. 

- Pismo Okólne Nr 1/2012 Rektora AGH z dn. 28.02.2012 r. 

- Uchwała Senatu AGH nr 70/2001 z dn. 30.05.2001 r. 

*z późniejszymi zmianami. 

 

II. Weryfikacja poprawności sporządzonych dokumentów:  

 

Umowa/ PPZ: 

Osoba przygotowująca dokumenty do zawarcia umowy zobowiązana jest do ich poprawnego 

sporządzenia, a w szczególności do prawidłowego określenia kontrahenta: 

- w nagłówku pełna nazwa Zleceniodawcy, NIP, KRS + adres siedziby firmy/ w przypadku osoby 

fizycznej: Imię i nazwisko, nr PESEL + adres zamieszkania; 

- podpis: Dziekana Wydziału/ Dyrektora Jednostki + ewentualnie dodatkowa weryfikacja jeśli 

umowa nie jest sporządzona na wzorze AGH i kwota przekracza 50 tys. netto (zgodnie 

z Pismem Okólnym Nr 1/2012 Rektora AGH); 

- do PPZ należy dołączyć kopię zamówienia, na podstawie którego zostało przyjęte zlecenie. 

 

Umowa typu „13” (wraz aneksami i załącznikami do umowy) zawarta z kontrahentem 

zagranicznym odbiegająca od wzoru zamieszczonego na stronie DWAG 

http://www.dwag.agh.edu.pl/materialy-do-pobrania/ powinna być po przetłumaczeniu na j. polski, 

sprawdzona przez Zespół Radców Prawnych AGH oraz Dyrektora CTT, a następnie przedłożona do 

zarejestrowania w DWAG. 

 

Harmonogram:  

- pełny opis: temat, podział pracy na etapy/zadania; 

- numer grupy tematycznej (Uczelnianego Kierunku Badawczego); 

- określenie źródła finansowania; 

- określenie charakteru pracy: badawczo- rozwojowy „B” lub ogólnotechniczny „D”. W przypadku 

pracy badawczo-rozwojowej określenie PRS. 

 

         1.1. Badawczo-rozwojowy „B”:  

- oznaczenie rodzaju: podstawowy „P”, stosowany „S”, przemysłowy „Q”, 

rozwojowy „R”; 

- konieczne jest podanie uzasadnienia charakteru naukowego lub rozwojowego pracy;  

- wymagane podpisy: 1. Kierownik Pracy; 2. Dziekan Wydziału/Dyrektor Jednostki; 

Jeśli kierownik pracy nie jest samodzielnym pracownikiem naukowym, konieczny jest dodatkowy 

podpis pracownika naukowego, np. Kierownika Katedry/Zakładu [Uchwała Senatu AGH  

nr 70/2001]. 
 

         1.2. Ogólnotechniczny „D”: 

- uzasadnienie charakteru pracy nie jest konieczne;  



- wymagane podpisy: 1. Kierownik Pracy; 2. Dziekan Wydziału/Dyrektor Jednostki; 

 

Kalkulacja wstępna i Kalkulacja końcowa: 

 

- koszty bezpośrednie i pośrednie winny być rozpisane w kalkulacji zgodnie z obowiązującym 

zarządzeniem, aktualnie: Zarządzenie Nr 1/2019 Rektora AGH; 

- wymagane podpisy: 1. Kierownik Pracy; 2. Dziekan Wydziału; 3. Kwestor; 

 

Kalkulacja końcowa, przed złożeniem w DWAG, powinna być sprawdzona i potwierdzona przez Dział 

Dochodów i Kosztów; C1, pok. 104 (wyjątek: kalkulacja do umowy typu „13”  potwierdza się  

w C1, pok. 101) 

 

Protokół zdawczo-odbiorczy: 

 

- określenie etapu zakończenia lub całości pracy;  

- data sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego = termin zakończenia pracy 

(w harmonogramie) = data sprzedaży (faktura); 

- wymagane podpisy: 1. Strona Przekazująca; 2. Strona Odbierająca; 3. Podpis Dziekana 

Wydziału/Dyrektora Jednostki; 

* w przypadku protokołu jednostronnego: 1. Podpis Strony Przekazującej (AGH); 2. Podpis Dziekana 

Wydziału/ Dyrektora Jednostki; 

 

Protokół zdawczo-odbiorczy, przed złożeniem do DWAG, powinien potwierdzony w Dziale 

Księgowości Majątkowej; C1, pok. 18. 

 

Faktury (oryginał + min. 3 kopie): 

- wystawione zgodnie z datą przekazania/odbioru pracy, na kwotę zawartą w umowie/ PPZ, 

zgodne z kalkulacją końcową; 

- podpis osoby uprawnionej do wystawiania faktury; 

Komplet dokumentów konieczny do zakończenia etapu/ całości pracy: 

1. faktura oryginał + min. 3 kopie, 

2. kalkulacja końcowa, 

3. protokół zdawczo-odbiorczy. 

W DWAG pozostaje: 1 kopia faktury oraz kalkulacja końcowa potwierdzona przez Dział Dochodów  

i Kosztów i protokół odbioru pracy z potwierdzeniem z Działu Księgowości Majątkowej (Aparatura). 

 

Jeden egzemplarz każdego dokumentu, który wpłynął do DWAG a dotyczy prac badawczo-rozwojowych 

lub ogólnotechnicznych, zostaje w DWAG w historii zamówienia/umowy (dopuszcza się kopie 

dokumentów). Należy stosownie do sprawy dostosować ilość przekazywanych egzemplarzy do DWAG!  

 

Osoby do kontaktu w DWAG:  

Renata Gridley, Marta Zajączkowska 

III piętro, pok. 7 

tel. 12/ 617-52-89  


