
 
 
 

 
Pismo okólne Nr 1/2015 

Rektora Politechniki Lubelskiej 
z dnia 23 lutego 2015 r. 

 
 

w sprawie prawidłowości kwalifikowania umów cywilnoprawnych 
zawieranych w ramach działalności dydaktycznej 

 

§ 1. 

Mając na uwadze prawidłowość kwalifikowania umów cywilnoprawnych 
zawieranych w ramach działalności dydaktycznej w Politechnice Lubelskiej 
przypominam, że dla trafnej kwalifikacji umowy jako umowy zlecenia albo 
umowy o dzieło istotna jest treść umowy oraz rzeczywisty przedmiot 
powierzonych do wykonania zadań, a nie sam tytuł umowy.  

Przed zleceniem zawarcia danej umowy należy każdorazowo 
przeanalizować zakres wykonywanych przez wykonawcę/zleceniobiorcę prac  
i prawidłowo określić charakter umowy, a także ocenić, czy ewentualnie 
powstałe dzieło nosi znamiona utworu na gruncie przepisów Ustawy z dnia  
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r.,  
Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).  

Z uwagi na powyższe przedstawiam poniżej cechy charakterystyczne dla 
umów o dzieło i umów zlecenia: 
1) W orzecznictwie sądów powszechnych przyjmuje się, że umowa o dzieło to 

umowa o określony rezultat pracy i umiejętności ludzkich (art. 627 k.c.), 
niezbędne jest zatem, aby starania przyjmującego zamówienie doprowadziły 
w przyszłości do konkretnego, indywidualnie oznaczonego rezultatu, z góry 
określonego, mającego samoistny byt oraz obiektywnie osiągalnego  
i pewnego. Wykonanie dzieła najczęściej przybiera postać wytworzenia 
rzeczy czy też dokonania zmian w rzeczy już istniejącej (naprawienie, 
przerobienie, uzupełnienie). Tego rodzaju postacie dzieła są rezultatami 
materialnymi umowy zawartej między stronami.  

2) Umowa zlecenia jest umową nakierowaną na podjęcie działań  
i dokonywanie określonych czynności przez przyjmującego zlecenie.  
Wykonanie określonej czynności (szeregu powtarzających się czynności), bez 
względu na to, jaki rezultat czynność ta przyniesie, jest cechą 



charakterystyczną dla tego typu umów. W odróżnieniu od umowy o dzieło 
przyjmujący zamówienie w umowie zlecenia (umowie o świadczenie usług) 
nie bierze więc na siebie ryzyka pomyślnego wyniku spełnianej czynności. 
Jego odpowiedzialność za właściwe wykonanie umowy oparta jest na 
zasadzie starannego działania (art. 355 § 1 k.c.), podczas gdy 
odpowiedzialność strony przyjmującej zamówienie w umowie o dzieło 
niewątpliwie jest odpowiedzialnością za rezultat. 

§ 2. 

Mając na uwadze ostatnio prezentowaną linię orzecznictwa, w którym Sąd 
Najwyższy uznał, że prowadzenie cyklu wykładów winno być zakwalifikowane 
do umów odpowiadających zleceniu lub umów o świadczenie usług (por. wyrok 
SN z dnia 4 czerwca 2014 r., sygn. II UK 548/13), przy zawieraniu umowy  
o dzieło na wykład lub cykl wykładów należy rozważyć, czy wykonawca 
umowy jest w stanie wykazać, że wykład przez niego wygłoszony stanowi 
twórcze dzieło naukowe, czy jest niestandardowy, niepowtarzalny.  
Jeżeli bowiem celem stron umowy nie będzie zawarcie umowy o dzieło  
i rozliczanie za jego wynik, ale wykonywanie powtarzalnej pracy za 
wynagrodzeniem w ustalonych jednostkach czasowych, to oznacza, że umowa 
spełnia normy towarzyszące zawieraniu i wykonywaniu umów zlecenia lub innej 
umowy nienazwanej o świadczenie usług. 

Ważne jest, aby w określeniu przedmiotu umowy cywilnoprawnej zwracać 
uwagę na rodzaj zadań powierzanych wykonawcy do realizacji,  
a w przypadku planowanego zaistnienia końcowego rezultatu przedmiotowej 
umowy zadbać, by odzwierciedlał ten fakt sam przedmiot umowy (a także jej 
tytuł). 

§ 3. 

Rozróżnienie umów cywilnoprawnych ma bardzo duże znaczenie przy 
określeniu obowiązków wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – chodzi 
przede wszystkim o kwestie konieczności terminowego zgłoszenia drugiej strony 
umowy do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz 
prawidłowości wystawiania rachunków z tytułu wykonywanych zadań (w tym 
rozpoznania wysokości kosztów uzyskania przychodu). 
 Dokonanie prawidłowej kwalifikacji zawieranej umowy leży  
w kompetencjach kierowników jednostek organizacyjnych. Błędna kwalifikacja 
zawieranych umów cywilnoprawnych może wiązać się z wieloma negatywnymi 
konsekwencjami dla Uczelni, np. koniecznością zapłaty odsetek od 
nieuregulowanych całkowicie lub zaniżonych należności publicznoprawnych,  
co wiąże sie z odpowiedzialnością w zakresie dyscypliny finansów publicznych. 



§ 4. 

W ww. kwestiach dotyczących zawierania umów na działalność 
dydaktyczną, powinna zostać przyjęta zasada, iż umowy o dzieło, przedmiotem 
których będzie wykład, zawierane będą jako wyjątek od zasady i tylko  
w przypadku, gdy nauczyciel akademicki prowadzący ten wykład jest w stanie 
wykazać, że wygłoszony wykład ma charakter niestandardowy, niepowtarzalny 
spełniający kryteria twórczego i indywidualnego utworu naukowego oraz złoży 
stosowne oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego 
Pisma. Zasadą natomiast jest, że wszelkie zajęcia dydaktyczne wykonywane będą 
na podstawie umów zlecenia lub umów o świadczenie usług dydaktycznych. 

§ 5. 

Zobowiązuję wszystkie jednostki organizacyjne Politechniki Lubelskiej 
uczestniczące w procesie planowania i realizacji procesu zawierania umów 
cywilnoprawnych w ramach działalności dydaktycznej o zachowanie szczególnej 
dbałości o prawidłową ich kwalifikację zgodnie z zasadami podanymi wyżej. 

 
 
 

                       R e k t o r 
 
 
      Prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Załącznik 
do Pisma okólnego Nr 1/2015 

z dnia 23 lutego 2015 r.  

 
 
 
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 
 

Będąc świadomy/świadoma konsekwencji wynikających z przepisów 
obowiązującego prawa, a w szczególności art. 627 i następnych Kodeksu 
cywilnego regulujących reżim zawierania umowy o dzieło oraz przepisów 
Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1440)  

oświadczam, że 

prowadzone przeze mnie zajęcia dydaktyczne w formie wykładów wykonam na 
podstawie umowy o dzieło, której wzór został określony w załączniku  
do zarządzenia rektora Politechniki Lubelskiej w sprawie zawierania umów 
cywilnoprawnych z osobami fizycznymi w Politechnice Lubelskiej. 
 
 
 
 

…………………..….…….. 
                         podpis 


