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ZARZĄDZENIE M1r:-'!STRA SPRAW, W EW N ĘTP'lNYCH 
' •.• " 1 ' • 

z dnia 21 lutego 1984 r. 

w sprawie ustalenia I ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyżsl.ej uiy tecznośd "P01Rkf Zwfązek Gł IIdl',/(' h". 

Na podstawie § 2 rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 21 września 1976 r. w sprawie uznania Polskiego 
Związku Głuchych za stowarzyszenie wyższej użytec1-

ności (Oz.U. Nr 32. poz. 192) zarządza się, co następuje : 

§ 1. Ustala się statut stowarzyszeni" wyższej uży tecz
ności "Polski Związek Głuchych". Tekst statutil zostani. 
ogłoszony w odlębnym wydawnictwie. 

4.7 

§ 2. Traci moc zarządzenie Ministra Sprdw W ewnętr»

nych z dnia l lipca 1977 r. w sprawie ustalenia I ogło

szenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "POlIki 
Zw iązek Głuchych" (Monitor Polski Nr 16, poz. 90). 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Spraw Wewnętrznych: C. KiszcsaJc 

ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANS(Y',r 

z dnia 6 lutego 1984 r. 

w sprawIe finansowania prac normalIzacyjnych wynagradzanIa za te prace. 

Na podstawie art 13 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. 
o nor 1l1 illizacJi (Dz. U. z 1961 r. Nr 53. poz. :!98 i z 1972 r. 
Nr J I. poz. 831 zarząd za się. co następuje: 

§ I. Zarządzenie określa zasady finansowania prac 
n ormalizacyjnych I wynagradzania za te prace: 

1) w państwowych jednostkach organizacyjnych. 

2) w spółdzielniach i ich związkach, 

3) w jednostkach gospodarki uspołecznionej nIe wymie
nionych w pkt 1 i 2. 

§ 2. Finansow anie prac normalizacyjnych obejmu~ 
.p okrywanie kosztów: 

l) prac analityczno-badawczych w dziedzinie dokum..
tacji normalizacyjnej. 

2) opracowyw6nia założeń. do projektów norm, 

3) opracowywania projektów norm noweUzowani. 
norm oraz ich charakterystyki "WrU I uza.s4dnien'~ 
e konomicznym, 

4) opracowywania dokumentów normalizacyjnych, It.oł>

zywariych kryte riami kwalifikowani. jakości wy· 
robów. 

5) opracowywani" referatów ' normaUzacyjnycJJa, 

6) opiniowania i uzgadniania projektÓW ' norm. 

1) . opracowywania proJI!k:tów młttd_ynarodowych DO~ 
programów i innych dokumentów normallucyjnycli 
oraz ich opiniowania. 

8) prac dotyczących typizacJi ł unłtik.acJt w dzieddnł. 
konstrukcji maszyn i urlUldzeA ordS procttIJów techno
logicznych, 

Ił) tłumaczenia . norm ł innych opr-acowail. nonnal1zac'rl-
nych. 

10) posiedzeń komisji normalizaCTjIlych, 

11) szkolenia l doskonalenia kadr DormaIłz&CTjnych. 

12) druku wydawnictw no.rm4Iiz4c:yJnrc~ 

13) zakupu norm i wydawnictw normalizacyjnych, 

14) podróży związanych II działalnością no!"malizacyjn". 

15) informacji normalizacyjnej oraz popul aryzac ji i upow-
szechnienia normalizacjI. -

16) organizowania międzynarodowych narad i k onferencji 
no rmalizacyjnych. I 

11) opracowywania referatów i innych prac na. potr:z,eby 
międzynarodowej · współpracy norma l iza.ey jne j. 

18) kon!roli działa lności normalizacyjnej i stosowania 
norm, 

19) ad aptacji norm międzynarodowych , 

§ 3. 1. Prace no rmalizacy jne są finar,sowane: 

l) przez jednost.1d budżetowe - ze środków przewM·.; la
nych na ten cel w budżecie, 

2) przez jednostki badawcze - zgodnie z zcsadaini re
gulującym) ich gospodarkę fin ansową, 

3) przez państwowe jednostki organizacy jne nie wymie
nione w pkt 1 i 2 i inne jednostki gospoda rki uspo
łecznionej - z funduszu postępu techn iczno-ekono
micznego •• w jednostkach, w których nie tworzy si lił -
tego funduasu - bezpośrednio z obciążeniem kot'iztów 
działalności. 

2. Prace normalizac yjne inicjowane lub koordyno
wane na szczeblu centralnym są finansowane ze środków 
funduszu prac· badawczych. 

§ 4. 1. Jednostka gospodć\lkl uspołecznionej moi. 
zlecać osobom fizycznym odpłatne wykonanie prac 'nor
malizacyjnych •• w szczególności opracowanie projlilktów 
n orm, ncwelizacji norm. referatów normalizacyjnych ł 
opinii o projektach norm oraz tł umaczenie norm. jeżeli 

praca ta nie może być wykonana w ra ma ch obow1l\zkóW 
służbowych przez pracowników tej jednostki. 

2. Zlecenie, o którym mowa w ust. l, następu;' n. 
podstawie umowy o dzieło zawar te j według wzoru sta. 
nowi.ąceg o ZB.l~cznlk nr 1 lub nr 2 do zarządzenia. 



MOłIłtor PoIakl Nr ft 

ł 5. 1. Stawki wynagrodzeń za opracowanie pro
Jektów nO'rm zlecanych osobom fizycznym. Żależnieod 
Ucz;by stron opracowania. wynoszą: 

Liczba atron projektu normy i Stawka 
-

do 4 stron 7800 . zł 

pocad " do 10 stron 16500 zł 
ponad 10 do 16 stron 21300 zł 
ponad 16 do 25 stron 27300 zł 

ponad 25 do 35 stron 31 200 zł 

PO'nad 35 do 50 stron 36600 zł 

ponad 50 stron 41 400 zł 

2. Przewidywaną liczbę stron projektu normy usta.J..a... 
zleceniodawca w umowie przez podanie minimalnej i ma
k.iymalne.i liczby ' stron. a stawka przewidziana dla teJ. 
liczby strO'n stanowi całkowitlt nal eżno'Śc przysługującą 
llsceniobiorcy z tytułu wykonania umowy. 

3. Do liczby stron opracowanego projek tu normy 
wlicza się tablice i rysunki zamieszczone w treści. Udział 
tablic i rysunków ustala się według przewidywanej liczby 
"Wierszy. jaką zajmą te rysunki i tabl ice po wydrukowaniu 
llormy lub po jej- powieleniu. 

4. Do liczby st ron projektu nortny wlicza się również 
opracowaną. zgodnie z obowiązującymi przepisami. cha
l akterystyk:ę projektu normy. z wyłączeniem tych wier
ny, które są usti:1lone w ram ow ym ,,'zor ze chawkterystyki. 

5. Liczbę stron projektu normy wraz z charaktery
~tyką ustala. się na podstawie opracowanii:1 przedstawio
negO' prze% %leceniobiorcę i przyjętE'lgo przez zlecenio
dawC(~. 

f). Stawka nie podlega podwyższeniu. jeżeli łączna 

Hczba stron przyjętego projektu normy. ustalona z 
uwzględnieniem przepisów ust. 2 i 3. przekracza liczbę 

Itron odpowiadającą stawce ustalonej w umowie. 

1. JeżeU blczna liczba stron przyjętego projektu nor
my. ustalona zgodnie z ust. 3 14. nie osiąga minimalnej 
lfczby stron ustalonej w umowie. zleceniobiorcy przy
sługuje wynagrodzenie według stawki od powiadające j 

n:e,czywisteJ liczbie stron opracowanego projektu. 

8. Za jednolitą podstawę obliczeń przyjmuje się 
atronę masz.ynopisu zawierającą około :2 000 znaków 
(30 wierszy po 66 znaków lub 33 wiersze po 60 znaków). 
Szczegółowe zasady obliczania liczby znaków na stronie 
ł liczby stron regulują przepisy w sprawie określenia wy
nagrodzeń oraz zasild zawierania umów o wydanie w 
formie ksiątkowej dzieł literackich. naukowych i zawo
dowych. 

ł 6. 1. Sta)Vki wynagrodzeń za nowelizację norm 
~lecanych Mohom fizycznym; zależnie od liczby stron 
opracowania. wynosz4: 

Liczba stron projektu 
znowelizowanej normy 

do 4 stron 
ponad 4 do 10 stron 
ponad 10 do 16 stron 
ponad 16 do 25 stron 
ponad 25 do 35 stron 
ponad 3" ,/ do 50 stron 
powyżej 50 stron 

Stawka 

5400 l.ł 

1 i 700 zł 

15000 zł 
19200 %ł 
22 200 7.ł 

:>5800 zł 

29100 zł 
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2. Przy nowelizacji normy stosuje się odpowiednio 
przepisy § 5 ust. 2--8. 

§ 7. 1. Stawka wynagrodzenia za jedną stronę ma
azyn opisu referatu nOlmalizacyjnego. zawierającą około 

2000 znaków. w zalezności od trud nośc i opracowania wy
nosi od 300 do 450 z1. z tym ze nie można stosować 
maksymalnej stawki przy rel eratach przekracza jących 
10 stron. 

2. Trudność opracowania referatu nor ma lizacyjnego 
określa kierownik jednostki żlecającej opracowanie lub. 
osoba przez niego upoważniona zależnie od możliwości 

uzyskania materiałów żrócHowych. z!ozoności problemu. 
zasobu materiałów sprawozdawczych i piśmiennictwa fao · 
ch owego. za k resu upowszechnienia wiedzy w danej dzie
dzinie i,tp. 

3. Liczbę stron referatu norm Rlizacy jnego okr eśl a zle
ceni od awca. 

§ 8. 1. Opinie o projektach norm pow inny być: uzy
skiwane nieodpłatnie w drodze ankiety albo na posiecL;e
niach komisj i normalizacyjnych lu b na konferencjach 
przedstawicieli stron zainteresowanyc h; nie dotyczy to 
jednostek zaplecza naukowo-ba-tlawczeg o i doświadczill
nego oraz organizacji społecznych. j,,;'e1i praca ta nie 
mieśc i się w podstawowym zakresie ich d zia łani a . 

2. Jeżeli zachodzi'" kon ieczność uzys ki'lnia op.ini i rze
czoznawcy. odpłatne opracowanie opinii mO'że nastąpić 

zgodnie z przepisem f 4 ust. 2. 

3. Wynagrodzenie za opinię rzcczoznaw,ey ustJ l a się 

w zależności od liczby stron pro jektll normy otrzylnc~ "eqo 
do opinii. zawierających okolo 2000 znaków, wedLt~l nd 
stępujących sŁawek: 

1) za projekt normy opłacany według sto.wek ok, "ś]o
nych w § 5 - 360 zł za stronę projektu normy. 

2) za projekt nOJ'my opłacany według stdwek określ o

nych w § 6 - 210 zł za stront:; projektu normy. 

4. Kierownik jednostki zlecając ej opracowanie opinU' 
wyznacza rzeczoznawcę (ust. 2) po porozumieniu w razie 
potrzeby li: komisją normalizacyjną. 

§ 9. 1. JeżęJi wysokość wynagrodzenia obliczona 
według zasad określonych w § 5-8 okaże się niewspó ł
miernie niska lub wysoka w stosunku do ilości pracy 
koniecznej do opracowania. w_ynagrodzenie ustala się na 
p odstawie ogólnie O'bowiązujących przepisów w sprawie 
wynagradzania za prace powierzane pracownikom p rzez 
uspołecznione zakłady pracy na podstawie umów o dzielo 
lub ' umów zlecenia. 

2. Decyzję o zastosowaniu zasad. o których mowa 
w ust. 1. podejmuje' kiero" .... nlk jednostki zlecającej wy
konRnie O'pracowania. 

3. Kalkulacją sprawdza i zatwierdza kierownik jed
nostki. która zleca wykO'nanie pracy normalizacyjnej, opie
rając się w razie potrzeby na opinii komisji normaliza
cyjnej, 

§ 10. Przepisy ł 5-9 dotyczące: 

t) stawek wynagrodzeń za opracowanie projektów 
norm - stosuje się odpowiednio do projektów załącz
ników eksportowych do norm. wymagań eksporto
wych oraz norm międz,;,rnarodovl'ych i innych mi.
dzynarodowych dokumentów normalizacyjnych. a lak
że kryteriów kwallfikowar.ia jako.ści wyrobów. 

2) stcłwek za noweliza.cję n orm - stosuja się odpo
wiedniO' do projektów noweJizowanychhłączników 
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eksportowych do n orm, wymagań eksportowych oraz 
norm międzynarodowych i innych międzynarodowych 
dokumentów n ormalizacy jnych, ' 

3) stawek wynagrodzeń za referaty normalizacyjne -
stosu je się odpowied nio do założeń do p rojektów 
nO lm, jak również do opracowań normalizacyjnych, 
nie związanych z opracowaniem konkretnycil norm, 
a w szczególności referatów i koreferatów, prac ana
lityczno-badawczych w dziedzinie dokumentacj i nor
m·aJ izacYjne j oraz referatów i k oreferatów na po
trzeby międzynarodowej współpracy n ormali zacyjnej , 

- 4) sldwek wyna grodzeń za opinie - stosuje si ę odpo
wiednio do opinii o projektach załączn i k ów e ksporto
wych do n orm i wymagań eksportowych, a także ao 
opinii o projektach norm międzynarodowych i innych 
międzynarodowych dokumentów no rm alizacyjnych 
OrilZ opin ii o r efefćl t ach normalizacyjnych. 

§ lI. 1. Ustala się n astE; pujące te rminy wy~J ł a ty 

w y n il gr odzenia: 

1) za oprocowanie plO jektu n ormy lub nowelizację nor
my - w ciągu 15 dn i od dnia przyjęcia opracuwani a 
p rzez kierownika jednostki zlecające j lub osobę przez 
ni ego upowa~:n ion ą ; p rzyjęcie opracowania nas t c; puje 
po przeprowadzeni u ankiety, uzgodnieniu nadesłanych 
uwag i wprowadzeni u poprawek do projektu normy 
oraz po zaopin iowani u p rzez komisję normalizacyjną, 

::) za opracowanie referatu normalizacyjnego lub opi
ni i - w ciągu 15 dni od dnia przyjęcia opracowan ia 
przez kierownika jednostki zlecającej lub osobę przez 
niego npoważnioną; przyjęcie opracowania następuje 

po zasięgni (~ ci u w razie potrzeby opinii komisji n or
malizac yjnej. 

·L . Przep is us t. 1 pkt 1 stosuje się odpowiednio do za
łączników eksportowych do norm, wymagań ekspor to
w ych oraz norm międzyna rodowych i innych mIędzyna
rodowych d okumentów n ormalizacyjnych. 

3. Przepis ust. 1 pkt 2 stosuje się odpowIednio do za
lożell do projektów n orm, referatów i koreferatów na po
trzeby krajowej i międzynarodowej współpracy normali-, 
zacyjnej, prac analityczn o·badawczych, opinii o załączni

kach eksportowych do norm 1 wymaganiach eksportowych, 
opinii o projektach norm międzynarodowych 1 Innych 
międzynarodowych dokumentach normalizacyjnych oraz 
opinii o referatach norma lizacyjnych. 

§ 12. 1. Sta wki w ynagrodzenia za stronę tłum aczenia 
teks tu normy wynoszą : 

1) za tłumaczenie na język polski : 

a) z języka angielskiego, fr ancuskiego, nie-
mieckiego i rosyjskiego 180 zł, 

b) z języków europejskich ·, nie wymienionych 
pod lit. 11.) 2 10 zł, 

c)z języków pozaeuropejskich poslugujących 

si ę alfabetem łacińskim 270 zł, 

d) z języka pozaeuropejskiego posługującego 

się alfabetem niełacińskim lub ideograma
mi, np. japońskiego, chińskiego, koreań-

skiego, arabskiego 293 zł, 

2) za tłumaczenie z języka polsk iego! 

a) na język angielski, francuski, niemiecki 
i rosyjski 210 zł. 

bl na nie wymienione pod lit. a) języki euro-
pejski e 

c) na j0,zyki pozaeuropejskie pos ł ugujące się 

a l!a be tem lacirlskim 

d) na jc;z yk pozaeuropejski posługujący się 

alfabetem ni e ł aciI1 skim lub ideogramami, 

330 zł. 

. 390 zł, 

np. j a pońsk i. chi nski, koreański. arahsk i 415 zł. 

2. Za · stronę tł umaczen i a przyjmu je si C; stron') za 
wierającą około 2000 znaków, ustal oną wedl uq ';"sdd 
Ok'0<;! Jnych \0\' § 5 ust. 8. 

3. Sta wki wymienione w us t. 
wi edn io do· tlumc.lCle I1 dokum e ntów 
lizan! jn ych wym ienionych w § 10. 

stosuje się odpo
opra cowail norma -

4. Za tłum aczenie bard:w t rud nyc h i skomplikowa 
/nych teks tó w technicznych stówk i przewidziane w ust. 1 
p od wyzsza się o 30~/o. 

5. Zi ecenie tłumacz ,en ia normy z języki! obcego na 
język polski, a t ak·ze z jęz yka polskiego na język obcy, 
m Ole na : tąpić jedynie po upr zed ll im zasięgnięciu infor
macji w Centralnym O srodku Informacji Normalizacyjnej 
i Metrol og icznej Polskiego Komitetu Normalizacji. Miar 
I Jakośc i, czy zamierzone t łumaczen i e ni e zostalo jut. 
wyk onane p rzeZ inną j ednostkę organ izucy jną. 

§ 13. 1. VV ra zie tł umaczenia na j ęzyk po.lski lub j ęzyk 

obcy międzynarodo wego zalecenia normałi zacy jnego lu b 
normy stanowiącej podstawę do opracowania polskiej 
normy, dokumentacji p ródukcji lub kontraktu w wymianie 
międzynarodowej, tekst tłumdczen ia może byc przeka
zany do rewizji wybitnemu zna wcy zagad nieni a . 

2. Stawka wynagrodzenia za rewizję tłumaczenia wy
n osi 5Qll! o staw ki za tłumaczenie. 

§ 14. 1. Jeżeli pracę w ykonu je zespół, a w umowie 
nie określono podziału wynagrodzenia, wyn agrodzenie 
dzieli się między członków zespołu w częściclch równych. 

2. Członkowie zespołu mogą przedstawić po w yko
naniu pracy oświadczenie podpisane przez wszystkic h 
członków zespolu co do podzia łu wynagrodzenia, odmien
n ego od wynikającego z umowy. 

§ 15. 1. Jednostka gospodarki uspołecznionej może 

~lecać odpłatne wykonanie prac badawczych i doświad

czalnych, związanych z opracowaniem projektów norm 
1 Innych prac normalizacyjnych w ymienionyc h w § 2. 
innej jednostce - gospodarki uspołeczni onej, w szczegól
ności instytutowi naukowo-badawcżemu itp. 

2. Jednostka zlecająca w ykonanie ,pracy, o której 
m owa w ust. 1. pokrywa koszty zlecen ia ze środków znaj
dujlfCych się w jej dyspozycji. zg odnie z zasadami okre
ślonymi w § 3. 

3. Zasady zawierania umów o wykonanie prac, o któ
rych m owa w ust. L z uwzględnieniem zasad wynagra
dzani a za te ·prace, regulują odrębne przepisy. 

§ 16. Do umów zawartych przed dniem wejścia ",. 
tycie zarządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe. 

§ 1 t. Traci moc zarządzen ie Ministra Finansów z dniA 
22 grudnia 1972 r. w sprawie finansowani a p rac normali
zacyjnych i wynagradzania za te pr O( e (Monitor Polski 
z 1973 r. Nr 2, poz. 12). 

§ 18 . . Zarządzenie w ch odzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Finansów; w z. W. Blel1 
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Załącznik nr l 

UMOWA Nr .. . 

Dnia 19 .... r. w _, ___ _ pomiędzy 

------_ .. __ ._----_ .. z siedzibą w _________ _ 

reprezentowanym przez., ...... -, .... .. ..... -.,.. ...-. ............... - ........... -

zwanym w dalszej treścl umowy "zleceniodawcą", • 

Ob. 

·Ob. 

Ob. 

----_ .. _ .. _---' zamieszkałym 
zamieszkałym_ .... _ . ___ _ 

zamieszkałym 

Ob. _ ..... __ ... ____ ... _ ._ ... _ .. zamieszkałym .--.. _ .... ____ .... _ .. _ .. _ ... _ 

Ewan yml niżej "zleceniobiorcami", którzy jednocześnie 

upoważni ają do reprezentowania ich i podejmowania 

wynagrodzenia Ob. została zawa rta 

umowa treści następującej: 

§ 1. Zleceniodawca powierza, a zleceniobiorcy zobo

wiązują si~ opracować projekt normy, nowelizację 

normy °l 
(w ra zie nowelizac ji normy podać numer normy noweU

zowanej) i przedstaw i ć do przyjęcia maszynopis projektu 

w egzemplarzach w pie rwsze j redakcji w terminie 

do dnia . __ _ .. ___ ._ ... ___ .... 19 ..... r., Ił w ostatniej re-

dakcji w ciągu ................. -............. --... _. tygodni-miesięcy *) od 

otrzymania lIv"ag z ankiety. 

§ 2. OCeny pracy dokona k omisja normalizac"' jna lub 
kierownik jednostki zlecającej aluo osoba prZEZ niego 
upowazniona w ciągu miesiąca od dnia zł ożenia pracy 
w ostat niej red akcJi; w razie niedotrzymania te J u ter
minu pracę uważa się za przyjętą. 

§ 3. Jeżeli wykonana praca. według oceny upoważnió~ 
nego do jej przyj ęc ia. w ymaga ć będzie uzupełnieó lub 
popra wek, zleceniobiorcy zobowiązu ją się wyk on ać je w 
wyznaczonym dodatkowo te rminie w ramach w ynagro
dzenia okreś loneg o w § 4. Termin dodatkowy nie może 

być krótszy niż 2 tygodnie. W razie zwłoki stosuje się 

od powiedn io § 9. 

§ 4. Za wykonanie p racy objętej umową zlecenio
biorcy otrzymają, zgodnie z przepisami zarządzenia Nfi. 

, nistrll Finansów z d nia 6 lutego 1984 r. w sprawie finan
sowania prac nor ma lizacyjnych I wynagradzania za t. 
prace (Mohitor Polski Nr 6. poz. 47), wynagrodzenie I 

.) w związku z przewidywaną liczbą _,: .... .. ·.-.... ... ~... stron. 

uwzględniając w tym tablice l rysunki oraz charakte-

rystykę nom1y. zł (słownie złotych .. ................ __ 

) zgodnie z § S, § 6 *j zarzc1dzenla, 

.) zł . ___ . _____ _ ..... .. .. . za jedną godzinę pracy, zgodn,io 

z § 9 zarządzenia. na podstawie szczegńłowej kalku

lacji załączonej do umowy, 'Ił liczbie ...... , godzili 

pracy! przewid ywane wynagrodzenie za całość pracy 

' wyniesie zł ' _ ____ (słownie złotych 

---------------~ 

§ 5. 1. Wynagrodzeni e wymi enione w § 4 platn. 
będzie w ciągu 15 dni od dnia przy jęcia pracy przez zle
ceni oda wcę. 

2. Wynagrodzenie dzieli się między zleceniobiorców .., 
• 6. Oprócz wynagrodzenia zleceniobiorcy otrzymują 

. egzemplarzy ustanowionej normy, nie 

przeznaczonych do sprzedaży. 

§ 7. Zleceniobiorcy pon oszą solid arną oqpowierL: ia l-
DOŚĆ za zobowiąza nia wy nikające z umo wy'. . 

§ 8. Ka rę umowną za niewykonanie umowy usta la się 
na \00/0 przewidywanego wynagrodzenia. 

§ 9. W razie niedotrzymania terminu wykonania 
umowy ileceniodawca ma prawo ustalić dodatkow y te r 
min i za st l\SOWaĆ ka rę um owną w wysokości 0. 2~/o za 
każdy powszeqni dzieil zwłoki, przyjmując 'la Rodstawę 

obliczenia kary wysokość przewiJ ywanego wynagrodze
nia, albó od umowy odstąpi~, z zastosowaniem p ost ano
wi enia § 8, bez potrzeby ustalania dodatkowego terminu. 

§ 10. Przewidywane w § 8 i 9 kary umowne z ty
tułu niewykonania urn owy lub nied otrzyman ia terminu 
w y konania umowy nie zwalniają zleceniobiorców od 
od powiedzialności według zasad prawa cywilnego za" 
szkody poniesione przez zl eceniod awcę z tego tytułu. 

a przekraczające wysokość kar umownych. 

§ 11. Zleceniobiorcy zrzekają się na rzecz żlecenio-. 
dawcy całości pra w autorskich do wykonanej pracy. a w 
szczególnosci prawa ogłaszania drukiem pracy w całości 

lub w be;ści. Zleceni odawcy przysługuje prawo dokonania 
koni eczn ych zmi an i przeróbek w dostarczcnym tekście. 

§ \2. Zl eceniobiorcy mogą korzystać z bihlioteld 
l innych pomocy naukowych będących w posiadaniu zle
ceniodawcy. a związanych ż wy-konywaniem pracy okre
ślonej w § I. Wypożyczone pomoce zleceniobiorcy są obo
wiązani zwrócić przy przedstawieniu pracy do przyjęcia. 

. § 13. Zleceniobiorcy nie mogą powierzać wykonania 
pracy objętej umową , osobom trzecim bez uzy skania pi
semnej zgody zleceniodawcy. 

. . § 14. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wyma
gają formy pisemnej. 

§ 15. Umowa została sporządzona w dwóch jedno
brzmiących egzemplarzach. po jednym dla każdej ze stron. ' 

(podpll zleceniodawcy) 

(podpisy zlecenlobbrc6w) 

.). NIepotrzebn. skreślić. ' 

•• ) W postanowieniu tym należy określlć spo.óh podziału WY
nagrodzenia stosownie do § l" zarzlldzenł .. 
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Załącznik nr 1 

UMOWA . Nr.,. 

Dnia 19.", r. w ................ __ ..................... pomiędzy 

z siedzibą w . ................................ , ..... ............ .......... . 

reprezentowanym przez 

zwanym w dalszej treści umowy "zleceniodawcą", a 

Ob. 

Ob. 

Ob. 

Ob. 

zamieszkałym 

zamieszkałym 

zamieszkałym 

zamieszkałym 

zwanymi niżej "zleceniobiorcami", którzy iednocześnie 

upoważniają do reprezentowania ich i pcdejmowania 
wynagrodzenia Ob. .. ............................. , ___ ................... _, zosta la zawarta 

umowa treści następującej: 

~ L Zleceniodawca powierza, a zleceniobiorcy zobo· 
wiązują się opracować: ..... .. .............. ... . 

(podać rodzaj pr acy - referat normalizacyjny, opinia, 

tłumaczenie i inne; tytuł pracy lub jej przedmiót, 'w razie 
tłumaczenia - język oryginału i tłumaczenia) ; według 

założeń dostarczonych przez zleceniodawc'ę i przedstawić 
do przyjęcia maszynopil opracowania w _ ....... _ .............. egzem· 

plarzach Vi terminie do dnia ....................... _ ... _.,._ ........... ,.. ...... 19." . r. 

§ 2. Oceny i przyjęcia pracy dokona w ciągu mie· 
siąca od dnia jej złożenia osoba upoważniona przez zle
ceniodawcę. W razie niedotrzymania tego terminu pracę 
uważa się za przyjętą. 

f 3. Jeżeli wykonana praca, według ocelfY upoważnio
nego do jej przyjęci., wymagać będzie uzupełnień lubi. 
poprawek • . zleceniobiorcy zobowiązują się wykonać je w 
wymaczonym dodatkowo terminie w ramach wynagro· 
dzenia określonego w ·§ 4. Termin dodatkowy nie może 
być krótszy niż 10 dni. 

f 4. Za wyKonanie pracy objętej umową zlecenio
biorcy otrzymają wyna.grodzenie, zgodnie z przepisami 
zarządzenia Ministra Finansów ' z dnia 6 lutego 1984 r. w 
Iprawie finansowania prac normalizacyjnych i wynagra· 
dzania za t. prace (Monitor Polski Nr 6, poz. 47), w wy
lokości: 

.) ~ł .. .... _ ... __ ........... za jedną Itronę maszynopisu refera tu 

normalizacyjnego, zgodnie s f 7 ult. 1 zarządzenia, 
w liczbie .............. _____ ...... Itron maszynopisu; 

.) zł ........ _ ... ___ .: ........ ...,. __ za jednłl stronę tekstu otrzyma-

ne.go do opi~U,sgOdnie zł ' 8 ust. 3 zarządzeni a, 
w liczbie _ ............... ___ ......... Itroni 

, zł .... __ .... _ •. _ .... . za Jedną godzinę pracy, zgodnie z § 9 

zarządzenia. na podstawie szczegółowej kalkulacji za-
łączonej do umoWJ', w liczbie . ____ ...... _ ...... _ ...... _ godzin 

pracYJ 

') zl 'Za jedną st ronę maszynopisu tłu ma· 

czenia, zgodnie z § 12 za rządzenia, w liczbie 

str0n. 

Przewidywane ' wynagrodzenie za całość prac y wy ni esie 

7.ł . . _ (słownie zlotych " • 
Ostateczne ustaleni.e wysokości wynagrodzenia o ds t ą pi 

przy przyjęciu pracy, ~odnie z § 2, 

§5. 1. WynagHJdzenie wymienione w § 4. pł atne 

będzie w ciągu 15 dni od dnia przyjęcia pracy przez zle-. 
ceni odawcę· 

2. Wynagrodzenie dzieli się między zlecenio· 

biorców ...................... ..................... : .... "). 

§ 6. W razie nieprzy jęcia pracy przez zl eceniodawcą 

z powodu wykonania pracy ' niezgodnie z umową, odmowy 
wprowadzenia poprawek lub ni ewprowad ze~ia ich w okre· 
ślonym terminie przez zleceniobiorców alb~ uznania przez 
zleceniodawcę, że dokonane poprawki nie d ają podstawy 
do przyjęcia pracy - zleceniodawca m,oże odstąpić od 
umowy bez ustalania dodatkowych terminów. 

§ 1. Zleceniobiorcy ponoszą solidarn.ą odpowiedzial. 
ność za zobowiązania wynikające z umowy. 

§ 8. Zleceniobiorcy mogą korzyst-ać z biblioteki 
I innych pomocy naukowych będących w posiadaniu zle· 
ceniodawcy, a związanycb z wykonaniem pracy okreś lo
n'ej Vi ł 1. Wypożyczone pomoce zleceniobiorcy są obo
wiązani zwrócić przy przedstawieniu pracy do p rzy-

, jęcia. , 
§ 9. Zleceniobiorcy 'nie mogą powierzać wykonania 

pracy objętej umową osobom trzecim bez uzys kan ia pi. 
lemnej z.gody zleceniod awcy. 

§ 10. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy w yma
. gają formy pisemnej. 

§ 11. Umowa zostala sporządzona w dwóch jedno
brzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

(podpis tleceniodawcYI 

(podpisy zleceniobiorców) 

"l' Niepotrzebne .skreślić. 

Ul W postanowi.eniu tymnależ-y okre~lić sposób podziału wy
nagrodzenia / stosownie do § 14 %arządzellia. 

I 


