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Uprzejmie informuję. że od dnia l stycznia 2017 r. na podstawie przepisów ustawy
zdnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz
niektórych innych ustaw. zostanie wprowadzona minimalna stawka godzinowa dla osób
wykonujących pracę w oparciu o umowę zlecenie. Wyżej wymieniona ustawa wprowadza
pojęcie minimalnej stawki godzinowej, q. minimalnej wysokości wynagrodzenia za każdą
godzinę wykonanego zlecenia przysługującej zleceniobiorcy

Wysokość obowiązującej minimalnej stawki godzinowej podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej ,.Monitor Polski", w drodze obwieszczenia
Prezesa Rady Ministrów. w terminie do dnia 15 września każdego roku. Na dzień l stycznia
2017 r. wspomniana stawka będzie wynosiła 1 3 zł brutto

Rachunek do umowy zlecenie w szczególności powinien zawierać informację
dotyczącą okresu za jaki jest wystawiony. liczbę przepracowanych godzin oraz stawkę
godzinową wynikająca z zapisu w umowie

Wypłaty wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie zgodnie z ww. ustawą będą
realizowane raz w miesiącu, tl. w terminie do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni
obowiązywania umowy na podstawie rachunku wystawionego przez zleceniobiorcę.
Rachunek zleceniobiorca powinien dostarczyć zleceniodawcy nie później niż do 5 każdego
miesiąca

W związku z powyższym od dnia l stycznia 2017 r. przestaje obowiązywać
dotychczas stosowany wzór umowy i rachunku dotyczący zlecenia. Nowe obowiązujące
wzory stanowią załącznik do niniejszego pisma oraz są dostępne na stronie Kwestury UW
http://oortal.uw.edu: pl/eNweb/kwestutą/stąd oraz w systemie USOS

Powyższe regulacje dotyczą również umów zlecenie trwających na przełomie roku.
Zatem umowy zlecenie, których okres wykonywania obejmuje przełom roku 2016/2017.
należy aneksować tak by zapisy uwzględniały uregulowania zawarte w nowym wzorze
umowy zlecenie obowiązującym od dnia l stycznia 201 7 r. tl. $ 3.

Od dnia l stycznia 2017 r.. niezależnie od daty zawarcia umowy, obowiązuje
rachunek wg załączonego wzoru.
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