
 

 
 
 
 

Zarządzenie Nr R–76/2015 
Rektora Politechniki Lubelskiej 

z dnia 21 grudnia 2015 r. 

w sprawie zasad zawierania umów cywilnoprawnych  
z osobami fizycznymi w Politechnice Lubelskiej  

Na podstawie art. 66 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.) oraz § 39 ust. 1 Statutu 
Politechniki Lubelskiej  z a r z ą d z a m, co następuje: 

§ 1. 

Wprowadza się „Zasady zawierania umów cywilnoprawnych 
 w Politechnice Lubelskiej”, stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia.  

§ 2. 

Traci moc Zarządzenie Nr R-16/2015  Rektora Politechniki Lubelskiej  
z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie zasad zawierania umów cywilnoprawnych 
z osobami fizycznymi w Politechnice Lubelskiej. 

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 

 
 
 

 

 
                  



Załącznik  
do Zarządzenia Nr R-76/2015 

Rektora Politechniki Lubelskiej  
z dnia 21 grudnia 2015 r. 

 

ZASADY ZAWIERANIA UMÓW CYWILNOPRAWNYCH   
W POLITECHNICE LUBELSKIEJ 

§ 1. 

1. Politechnika Lubelska może zawierać ze swoimi pracownikami i osobami 
fizycznymi spoza Uczelni umowy cywilnoprawne, w szczególności 
umowy o dzieło oraz umowy zlecenia na wykonanie prac związanych  
z realizacją zadań Uczelni. Zawarcie umowy cywilnoprawnej nie może 
naruszać art. 22 § 12 Kodeksu pracy. 

2. Postanowienia niniejszego Zarządzenia stosuje się do wszystkich umów 
cywilnoprawnych zawieranych przez Politechnikę Lubelską, do których 
nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) oraz 
postanowienia Regulaminu w sprawie udzielania zamówień  
w Politechnice Lubelskiej, do których nie stosuje się ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

3. Przedmiotem umów cywilnoprawnych zawieranych z pracownikami 
Uczelni niebędącymi nauczycielami akademickimi nie może być 
wykonywanie prac związanych z zakresem obowiązków wynikających  
z charakteru ich zatrudnienia w Uczelni. 

4. Umowa, której wartość nie przekracza równowartości 30 000 euro, 
powinna zawierać klauzulę następującej treści: „Nie stosuje się ustawy 
Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia  
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2013 r.,  
poz. 907, z późn. zm.)”.  
W przypadku zawierania umów cywilnoprawnych, których wartość 
przekracza kwotę wynikającą z zapisów ustawy Prawo zamówień 
publicznych, należy stosować procedury określone w tej ustawie oraz 
wewnętrzne uregulowania prawne Uczelni. 

§ 2. 

1. Decyzję o zawarciu umowy cywilnoprawnej podejmuje osoba posiadająca 
pełnomocnictwo rektora Politechniki Lubelskiej obejmujące upoważnienie 
do zawierania umów o dzieło i zlecenia, na wniosek osoby realizującej 
dane zadanie w Uczelni.  

2. W przypadku projektów badawczych, projektów współfinansowanych  
z funduszy europejskich, w tym z funduszy strukturalnych, decyzję  



o zawarciu umów, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, 
podejmuje kierownik/koordynator projektu posiadający stosowne 
pełnomocnictwo rektora.  

3. W projektach badawczych, projektach współfinansowanych z funduszy 
europejskich, w tym z funduszy strukturalnych, w których Wykonawcą lub 
Zleceniobiorcą jest kierownik/koordynator projektu, zawarcie umowy 
następuje na wniosek jego przełożonego w ramach pełnomocnictw 
udzielonych przez rektora. 

§ 3. 

1. Za prace wykonane na podstawie umowy cywilnoprawnej Wykonawcy 
dzieła lub Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie umowne. Określone 
w umowie wynagrodzenie jest wynagrodzeniem brutto. 

2. Stawki wynagrodzenia określa się w szczególności na podstawie: 

a) uchwał Senatu w sprawach dotyczących realizacji procesu 
dydaktycznego, 

b) stosownych zarządzeń rektora, 
c) kalkulacji w sprawach dotyczących studiów podyplomowych, 

działalności naukowo-badawczej i usługowej, 
d) oferty rynkowej do wysokości stawek określonych w budżetach 

projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym 
środków Unii Europejskiej. 

3. Każdej umowie musi być nadany numer wynikający z rejestrów 
prowadzonych przez jednostki organizacyjne.  

§ 4. 

1. Umowy z zakresu działalności dydaktycznej – studia stacjonarne, 
niestacjonarne – oraz umowy związane ze studiami podyplomowymi oraz 
umowy związane z praktykami studenckimi zawiera dziekan lub 
kierownik/koordynator projektu (w przypadku projektów współfinanso-
wanych ze środków Unii Europejskiej), w oparciu o pełnomocnictwo 
udzielone przez rektora. 

2. Umowy z zakresu działalności naukowej oraz działalności usługowo-
badawczej zawierają: 

a) rektor, 
b) prorektor ds. nauki,  
c) kierownik/koordynator projektu – w oparciu o pełnomocnictwo 

udzielone przez rektora, 
d) dziekan, prodziekan, dyrektor/kierownik jednostki – w oparciu  

o pełnomocnictwo udzielone przez rektora.  



3. Umowy w ramach działalności wydawniczej zawiera prorektor  
ds. nauki. 

4. Umowy w ramach funduszy strukturalnych i programów międzyna-
rodowych zawierają:  

a) rektor, 
b) prorektor ds. nauki lub kierownik/koordynator projektu, na podstawie 

pełnomocnictwa udzielonego przez rektora. 

5. Umowy w ramach działalności administracyjnej zawiera kanclerz lub 
kierownik/koordynator projektu (w przypadku projektów współfinan-
sowanych ze środków Unii Europejskiej), w oparciu o pełnomocnictwo 
udzielone przez rektora. 

6. Kwestor zatwierdza umowy pod względem finansowym. 

7. Wzór umowy zlecenia/o dzieło wraz z rachunkiem i protokołem odbioru    
dzieła zawierają odpowiednio Załączniki nr 1 i 2 do niniejszych Zasad. 

8. Wzór wniosku o zawarcie umowy zlecenia o świadczenie usług 
edukacyjnych określa Załącznik nr 3 do niniejszych Zasad. 

9. Wzór umowy zlecenia o świadczenie usług edukacyjnych wraz  
z rachunkiem do umowy określa Załącznik nr 4 do niniejszych Zasad. 

10. Wzór wniosku o zawarcie umowy o dzieło w zakresie prowadzenia zajęć 
dydaktycznych w formie wykładu zawiera Załącznik nr 5 do niniejszych 
Zasad. 

11. Wzór umowy o dzieło w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych  
w formie wykładu wraz z protokołem i rachunkiem do umowy zawiera 
Załącznik nr 6 do niniejszych Zasad. 

12. Wzór umowy o dzieło w zakresie prowadzenia prac dyplomowych wraz  
z rachunkiem do umowy zawiera Załącznik nr 7 do niniejszych Zasad. 

13. Integralną częścią umowy, stanowiącą podstawę do wypłaty 
wynagrodzenia jest w odniesieniu do umowy zlecenia rachunek 
wystawiony przez Zleceniobiorcę, a w odniesieniu do umowy o dzieło 
protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez strony umowy i rachunek 
wystawiony przez Wykonawcę. 

§ 5. 

1. Umowy sporządza się w dwóch egzemplarzach. Po podpisaniu umowy 
jeden jej egzemplarz zostaje przekazany do Działu Rachuby Płac, drugi 
egzemplarz otrzymuje Wykonawca/Zleceniobiorca. Identyczna procedura 
obowiązuje przy umowach o dzieło w zakresie podpisanych przez strony 
umowy protokołów zdawczo-odbiorczych będących podstawą odebrania 
dzieła.  



2. Po zrealizowaniu umowy i odebraniu pracy lub dzieła przez Uczelnię 
Wykonawca/Zleceniobiorca wystawia rachunek w jednym egzemplarzu. 
Rachunek winien być potwierdzony pod względem merytorycznym przez 
osobę zlecającą dane zadanie dla Wykonawcy/Zleceniobiorcy oraz pod 
względem formalno-rachunkowym przez upoważnionych pracowników 
Kwestury. 

3. Rachunek jest podstawą do sporządzenia listy płac dla osoby wykonującej 
umowę cywilnoprawną. 

4. Jeżeli Wykonawcą/Zleceniobiorcą jest podmiot prowadzący działalność 
gospodarczą, nie mają zastosowania ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu,  
a dokumentem rozliczeniowym jest faktura VAT. 

§ 6. 

1. Oryginały umów, rachunków i formularzy zgłoszeniowych ZUS, 
podpisane przez obie strony umowy, są przechowywane w Kwesturze 
(Dział Rachuby Płac). Kopia umowy jest przechowywana w jednostce 
organizacyjnej sporządzającej umowę i gdzie prowadzony jest rejestr 
umów.  

2. W przypadku zawierania umów cywilnoprawnych z pracownikami 
Politechniki Lubelskiej wymagane jest potwierdzenie, iż prace zostaną 
wykonane poza zakresem obowiązków pracowniczych. Potwierdzenia 
dokonuje podpisem bezpośredni przełożony.  

3. Rejestr umów powinien zawierać: 

 numer umowy, 

 rodzaj umowy (o dzieło, zlecenia), 

 datę zawarcia umowy, 

 kwotę umowy. 

4. Numeracja umów powinna być prowadzona jednolicie we wszystkich 
jednostkach, w szczególności powinna zawierać: numer kolejnej umowy,  
numer jednostki wnioskodawcy, rok zawarcia umowy. 

§ 7. 

1. Obowiązek naliczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 
dotyczy umów zlecenia, jeżeli Zleceniobiorca jest pracownikiem 
Politechniki Lubelskiej, emerytem albo rencistą, jest zatrudniony poza 
Politechniką Lubelską i otrzymuje wynagrodzenie miesięczne brutto niższe 
od określonego przepisami najniższego wynagrodzenia (wymóg wysokości 
wynagrodzenia nie dotyczy emerytów i rencistów), nie jest zatrudniony  
i umowa zlecenia jest jedynym tytułem ubezpieczeń społecznych.  



2. Obowiązkowi naliczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 
nie podlegają umowy zlecenia, jeżeli Zleceniobiorca nie ukończył 26 lat  
i jest uczniem szkoły ponadpodstawowej albo studentem, a jednocześnie 
nie jest pracownikiem Politechniki Lubelskiej.  

§ 8. 

1. Obowiązek naliczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 
dotyczy umów o dzieło, jeżeli przyjmujący zamówienie jest pracownikiem 
Politechniki Lubelskiej.  

2. Nie podlegają obowiązkowi naliczania składek na ubezpieczenia społeczne 
i zdrowotne umowy o dzieło, jeżeli przyjmujący zamówienie nie jest 
pracownikiem Politechniki Lubelskiej.  

§ 9. 

Dyrektorzy/Kierownicy jednostek organizacyjnych oraz kierownicy/ 
koordynatorzy projektów lub osoby przez nich wyznaczone są 
odpowiedzialne za prawidłowe sporządzanie umów zlecenia i umów o dzieło, 
pozyskiwanie danych identyfikacyjnych, przygotowywanie rachunków  
i dokumentacji dotyczącej ubezpieczenia oraz terminowego jej 
przekazywania.  

§ 10. 

W szczególnych przypadkach podyktowanych przedmiotem umowy 
wzory umów, o których mowa w § 4 ust. 7, 9, 11, mogą ulec koniecznym 
modyfikacjom.  

§ 11. 

Dokumentację dotyczącą umów cywilnoprawnych archiwizuje się 
zgodnie z zarządzeniem rektora Politechniki Lubelskiej w sprawie 
wprowadzenia „Instrukcji kancelaryjnej Politechniki Lubelskiej”, „Jednolitego 
rzeczowego wykazu akt Politechniki Lubelskiej” oraz „Instrukcji o organizacji 
i zakresie działania Archiwum Zakładowego Politechniki Lubelskiej”. 

 
 



Załącznik nr 1  
do Zasad zawierania umów  

cywilnoprawnych w Politechnice Lubelskiej 
 

 
UMOWA ZLECENIA NR ............... 

 

zawarta w dniu ..................................... w Lublinie pomiędzy: 
Politechniką Lubelską, ul. Nadbystrzycka 38d, 20-618 Lublin, reprezentowaną przez: 
.................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... .........................., 

zwaną w dalszej treści umowy „Zleceniodawcą”,  
a  
Panem/Panią*.....................................................................................................................................................,  
zamieszkałym(ą) w ........................................................, przy ul. ..............................................................,  
zwanym(ą) w dalszej treści umowy „Zleceniobiorcą”, o następującej treści:  

§ 1. 

Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania pracę 
polegającą na ....................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... ............................................ 

§ 2. 

Zleceniobiorca będzie wykonywać zlecone prace w okresie od dnia 
............................................ do dnia ............................................ 

§ 3. 

1. Wynagrodzenie za zlecenie ustala się w wysokości ............................................ zł brutto, 

płatne (miesięcznie/kwartalnie*) nie później niż 14 dni od momentu złożenia 
rachunku/faktury VAT* przez Zleceniobiorcę. 

2. Jeżeli z wykonywaniem przedmiotu umowy będzie się wiązała konieczność 
wyjazdów poza miejsce wykonywania umowy, Zleceniodawca zobowiązuje się 
zwracać Zleceniobiorcy koszty delegacji i ekwiwalent za używanie samochodu 
prywatnego do celów służbowych według zasad obowiązujących pracowników 
Politechniki Lubelskiej.** 

§ 4. 

Zleceniobiorca wykonuje zlecone prace w sposób samodzielny, z należytą 
starannością, bez bezpośredniego nadzoru i kierownictwa ze strony Zleceniodawcy. 

§ 5. 

1. Strony ustalają, że niniejsza umowa może być wypowiedziana w każdym czasie, 
na podstawie oświadczenia jednej ze stron umowy. 

2. Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, strona wypowiadająca jest 
zobowiązana do naprawienia szkody. 
 

*  niepotrzebne skreślić 
** dotyczy Zleceniobiorcy będącego pracownikiem Politechniki Lubelskiej 



§ 6. 

1. Zleceniobiorca nie może, bez pisemnej zgody Zleceniodawcy, powierzyć 
wykonania w całości lub części czynności określonych w § 1 osobie trzeciej. 

2. Naruszenie zakazu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, spowoduje,  
iż osoba trzecia nie zostanie dopuszczona do wykonania jakichkolwiek czynności 
i nie otrzyma z tego tytułu żadnego wynagrodzenia. 

3. W przypadku naruszenia tego zakazu Zleceniodawca może rozwiązać ze 
Zleceniobiorcą niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez prawa 
Zleceniobiorcy do odszkodowania. 

§ 7. 

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem 
nieważności. 

§ 8. 

Do spraw nieuregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego,  
a w szczególności art. 734-751. 

§ 9. 

Spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy strony poddają 
rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby 
Zleceniodawcy. 

§ 10. 

Niniejsza umowa nie rodzi żadnych skutków w zakresie uprawnień 
pracowniczych wynikających ze stosunku pracy. 

§ 11. 

1. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących 
egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron. 

2. Umowę zawarto bez stosowania przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.)  
na podstawie art. 4 pkt 8 wyżej wspomnianej ustawy. 

 
 
 

 
 
………………………………………                                                   .…………..………………………...…… 

  Zleceniodawca                                                                                            Zleceniobiorca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik  
do Umowy zlecenia 

  
......................................................................... 
Imię (imiona) i nazwisko 

......................................................................... 
Adres zamieszkania (z kodem pocztowym) 

......................................................................... 
Stanowisko pracy (dotyczy pracowników PL) 
 

Rachunek do umowy zlecenia 
 
 

dla ......................................................................... Politechniki Lubelskiej za wykonanie zgodnie 
                          wydział/instytut/katedra/studium 

z umową z dnia .................................... następujących prac: ................................................................. 
..................................................................................................................................................................................... 

według kalkulacji podanej w umowie ......................... na ogólną kwotę ............................... zł, 
słownie ................................................................................................... zł. 
 

I. Oświadczenie dla celów podatkowych: 

a) oświadczam, że pracuję w ...................................................................................... 
b) data urodzenia ................................................................................................. ............ 
c) imiona rodziców ......................................................................................................... 
d) nr konta bankowego ............................................................................................. .... 

NIP ..................................................................................................................................... 
PESEL ............................................................................................................................... 
Urząd Skarbowy ................................................................................................. ........ 

                                miejscowość i numer Urzędu Skarbowego 

 
 

                                                                                             ............................................................. 
         data i podpis wystawcy rachunku 

II. Potwierdzenie wykonania: 

Stwierdza się, że praca objęta powyższym rachunkiem została wykonana  
w godzinach pozasłużbowych, zgodnie z umową zlecenia. 
 
Rachunek sprawdzony pod względem merytorycznym. 
Źródła finansowania:  ............................................................. 
 
 
                                                                                                             ............................................................. 

                              dyrektor/kierownik jednostki organizacyjnej, 
                           dziekan lub prodziekan wydziału – data i podpis  

 
Rachunek zatwierdzony pod względem formalno-rachunkowym.  
Zatwierdzono do wypłaty kwotę: ......................................................... 
 

 
                                                                                              ............................................................ 
                                                                                                                                                 data i podpis 

 



Załącznik nr 2  
do Zasad zawierania umów  

cywilnoprawnych w Politechnice Lubelskiej 
 

 

 

UMOWA O DZIEŁO NR ....................... 
 

 

zawarta w dniu ..................................... w Lublinie pomiędzy: 
Politechniką Lubelską, ul. Nadbystrzycka 38d, 20-618 Lublin, reprezentowaną przez: 
.............................................................................................................................................. ...................................... 
...................................................................................................................................................................................., 

zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”,  
a  
Panem/Panią*.....................................................................................................................................................,  
zamieszkałym(ą) w ........................................................, przy ul. ..............................................................,  
zwanym(ą) w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, o następującej treści:  

§ 1. 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać następujące dzieło:  
................................................................................................................................................ ..................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 

§ 2. 

1. Rozpoczęcie wykonania dzieła nastąpi dnia .................................................... 
2. Zakończenie wykonania dzieła ustala się na dzień .................................................... 

§ 3. 

Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie może powierzyć wykonania dzieła 
innej osobie. 

§ 4. 

1. Wykonawca użyje do wykonania dzieła własnych materiałów/Wykonawcy 
zostaną wydane następujące materiały i urządzenia niezbędne do wykonania 
dzieła:* 
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

2. Wykonawca po wykonaniu dzieła rozliczy się z otrzymanych materiałów  
i urządzeń. Niezużyte do wykonania dzieła materiały i urządzenia zostaną 
zwrócone Zamawiającemu przez Wykonawcę najpóźniej w dniu przyjęcia dzieła 
przez Zamawiającego. 

§ 5. 

Odbiór wykonanego dzieła nastąpi na podstawie protokołu przekazania  
w terminie i miejscu uzgodnionym przez zainteresowane strony, sporządzonego  
i podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę. 
 
 
 
* niepotrzebne skreślić 

 



§ 6. 

1. Po wykonaniu i odbiorze dzieła przez Zamawiającego Wykonawca  
otrzyma wynagrodzenie w wysokości: .................................................... zł, słownie 
.............................................................................................................................................................. zł. 

2. Strony przewidują możliwość wypłacenia części wynagrodzenia po wykonaniu 
wcześniej ustalonego wyodrębnionego etapu. 

3. Wynagrodzenie zostanie wypłacone po przelaniu na konto Uczelni środków za 
wykonanie pracy naukowo-badawczej realizowanej w oparciu o umowę  
nr ................................. lub zamówienie z dnia .................................* 

4. Jeżeli z wykonywaniem przedmiotu umowy będzie się wiązała konieczność 
wyjazdów poza miejsce wykonywania umowy, Zamawiający zobowiązuje się 
zwracać Wykonawcy koszty delegacji i ekwiwalent za używanie samochodu 
prywatnego do celów służbowych według zasad obowiązujących pracowników 
Politechniki Lubelskiej.** 

5. Wraz z przekazaniem dzieła w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 
niniejszego paragrafu, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa 
majątkowe do dzieła wymienionego w § 1 na następujących polach eksploatacji: 

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

6. Ponadto na Zamawiającego przechodzi również prawo do wykonywania 
wszelkich praw zależnych, w tym do dokonywania opracowań oraz korzystania 
z nich na polach eksploatacji wymienionych w ust. 5 niniejszego paragrafu. 

7. Z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu, wynagrodzenie, o którym mowa  
w ust. 1 niniejszego paragrafu, zostanie wypłacone w terminie 14 dni od 
odebrania przez Zamawiającego dzieła i przedłożenia przez Wykonawcę 
rachunku/faktury VAT*. 

§ 7. 

1. W ciągu 14 dni od daty przekazania dzieła Zamawiający może żądać dokonania 
określonych poprawek.  

2. Za zakończenie wykonania dzieła strony uważają odbiór dzieła poprawionego. 

§ 8. 

1. W razie zwłoki w wykonaniu dzieła Zamawiający może żądać od Wykonawcy 
zapłacenia kary umownej w wysokości 0,5% wartości dzieła za każdy dzień 
zwłoki.  

2. W razie zwłoki w wykonaniu dzieła Zamawiający wyznaczy Wykonawcy 
dodatkowy termin wykonania dzieła z zachowaniem prawa do kary umownej. 
Zamawiający odstępuje od umowy, gdy zwłoka przekroczy 10 dni. W razie 
odstąpienia od umowy przysługuje Zamawiającemu prawo żądania od 
Wykonawcy kary umownej w wysokości 10% wartości dzieła. 

 
* niepotrzebne skreślić 
** dotyczy Wykonawcy będącego pracownikiem Politechniki Lubelskiej 



§ 9. 

Wszelkie zmiany w niniejszej umowie wymagają formy pisemnej w postaci 
aneksu, pod rygorem nieważności i są skuteczne po podpisaniu przez obie strony. 

§ 10. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie 
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.  

§ 11. 

Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą 
przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

§ 12. 

1. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 
po jednej dla każdej ze stron. 

2. Umowę zawarto bez stosowania przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.)  
na podstawie art. 4 pkt 8 wyżej wspomnianej ustawy. 

 
 
 
 
 

………………………………………                                                   .…………..………………………...…… 
    Wykonawca                                                                                               Zamawiający 

 
 



Załącznik nr 1 
do Umowy o dzieło 

 
 

Protokół zdawczo-odbiorczy 
 
 
 

sporządzony w dniu ................................................. w Lublinie w sprawie odbioru 
przedmiotu umowy ................................................. z dnia .................................................................... 
 

Zamawiający: .................................................................................................................................................... 

Wykonawca: ...................................................................................................................................................... 

Przedmiot umowy: .......................................................................................................................................  

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

1. Wykonawca przekazał wykonane dzieło, a Zamawiający przyjął je bez 
zastrzeżeń, stwierdzając, że dzieło wykonane zostało zgodnie z zawartą 
umową.* 

2. Zamawiający zgłosił następujące zastrzeżenia i uwagi do wykonanej 
pracy:*  
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

3. Wykonawca w terminie ...................................................... uzupełni i poprawi 
wykonaną pracę zgodnie z zastrzeżeniami i uwagami wymienionymi 
w pkt 2 niniejszego protokołu.* 

 
 
 
 
 
ze strony Zamawiającego:                                                ze strony Wykonawcy: 
 
 
 ......................................................                                                                   ...................................................... 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

 



Załącznik nr 2 
do Umowy o dzieło 

 ....................................................... 
Imię (imiona) i nazwisko 

....................................................... 
Adres zamieszkania (z kodem pocztowym) 

....................................................... 
Stanowisko pracy (dotyczy pracowników PL) 

 

Rachunek do umowy o dzieło 
 

dla ......................................................................... Politechniki Lubelskiej za wykonanie zgodnie  
                           wydział/instytut/katedra/studium 

z umową z dnia ...................................... następujących prac: ............................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 

według kalkulacji podanej w umowie .....................................................  na ogólną kwotę 
....................................... zł, słownie .................................................................................... zł. 
 

I. Oświadczenie dla celów podatkowych: 

a) oświadczam, że pracuję w ........................................................... 
b) data urodzenia .................................................................................. 
c) imiona rodziców .............................................................................. 
d) nr konta bankowego ...................................................................... 

NIP ......................................................................................................... 
PESEL ....................................................................................................  
Urząd Skarbowy ............................................................................................................................. ........... 

miejscowość i nr Urzędu Skarbowego 
 

Praca jest dziełem, które ........................................................  ustawie prawa autorskiego. 
                                                                                podlega/nie podlega* 

 

................................................................  
             data i podpis wystawcy rachunku 

II. Potwierdzenie wykonania: 

Na podstawie § 6 umowy o dzieło z dnia ....................................................  
nr ................... stwierdzam, że praca objęta powyższym rachunkiem została wykonana 
bez zastrzeżeń.  
Praca jest dziełem, które ........................................................   ustawie prawa autorskiego. 
                                                                                podlega/nie podlega* 
 

Proszę o wypłacenie wynagrodzenia w kwocie ................................ zł, słownie 
........................................................................................................................................ zł. 
 
Rachunek sprawdzony pod względem merytorycznym. 
Źródła finansowania: ................................................ 
 

........................................................................................ 
                       dyrektor/ kierownik jednostki organizacyjnej, 
                    dziekan lub prodziekan wydziału – data i podpis  

 

Rachunek zatwierdzony pod względem formalno-rachunkowym.  
Zatwierdzono do wypłaty kwotę: ................................................ 
 
                                                                                                            ................................................................ 
* wpisać właściwe                                                                                                                    data i podpis 



Załącznik nr 3  
do Zasad zawierania umów  

cywilnoprawnych w Politechnice Lubelskiej 
 
                                                                     

Lublin, dnia ....................................... 
............................................................ 
pieczątka wnioskującej jednostki organizacyjnej   

  

WNIOSEK 
o zawarcie umowy zlecenia o świadczenie usług edukacyjnych 

 

I. Wnoszę o zawarcie z dniem ................................... umowy zlecenia na prowadzenie 
zajęć dydaktycznych w roku akademickim 20........./20.........  

1.  Imię i nazwisko ............................................................................................................................. ...... 

2.  Miejsce zatrudnienia, stanowisko .................................................................................... .......... 

3.  Adres zamieszkania Zleceniobiorcy .................................................................................... ..... 

4.  Tytuł, stopień naukowy, specjalność ........................................................................................ 

5.  Proponowane wynagrodzenie za godzinę dydaktyczną w zł ..................................... 

II. Wykaz zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych/niestacjonarnych* 

Kierunek/stopień 
/tryb studiów 

Semestr 
Nazwa przedmiotu  
wg planu studiów 

Liczba  
tygodni 

/zjazdów 

Liczba  
godzin 

tygodniowo 
/na zjazd 

Liczba  
grup 

Rodzaj zajęć /Liczba godzin 

W S C L P 

          
          

                      

                      

                      

Łączny wymiar godzin zajęć dydaktycznych  

 

III. Umowa będzie wykonywana (miejsce pracy): w siedzibie lub miejscu 
prowadzenia działalności Zleceniodawcy/poza siedzibą lub miejscem 
prowadzenia działalności Zleceniodawcy*. 

IV. Okres, na jaki umowa ma zostać zawarta: od dnia ........................ do dnia ........................ 

V. Uzasadnienie: .............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 

 

Źródło finansowania: .......................................................................................................................................  

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

podpis i pieczątka dyrektora instytutu, 
kierownika katedry/studium podpis i pieczątka Wnioskodawcy – dziekana wydziału 

                                        
 

  ........................................................................  
        akceptacja prorektora ds. studenckich 

 
* niepotrzebne skreślić 



Załącznik nr 4 
do Zasad zawierania umów  

cywilnoprawnych w Politechnice Lubelskiej 
 
 

 

UMOWA ZLECENIA NR ............... 
o świadczenie usług edukacyjnych 

 

zawarta w dniu ................................... w Lublinie pomiędzy: 
Politechniką Lubelską, ul. Nadbystrzycka 38d, 20-618 Lublin, reprezentowaną przez: 
..................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................., 
zwaną w dalszej treści umowy „Zleceniodawcą”, 
a 
Panem/Panią*.....................................................................................................................................................,  
zamieszkałym(ą) w ........................................................, przy ul. ..............................................................,   
zatrudnionym(ą) w ............................................................., zwanym(ą) w dalszej treści umowy 
„Zleceniobiorcą”, o następującej treści:  

§ 1. 

Zleceniodawca powierza (zleca), a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania 
następującą pracę, polegającą na przeprowadzeniu następujących zajęć 
dydaktycznych:  

Kierunek/stopień 
/tryb studiów 

Semestr 

Nazwa 
przedmiotu  

wg planu 
studiów 

Liczba  
tygodni 

/zjazdów 

Liczba  
godzin 

tygodniowo 
/na zjazd 

Liczba  
grup 

Rodzaj zajęć/Liczba 
godzin 

W S C L P 

                 

                   

                   

                   

Łączny wymiar godzin  zajęć dydaktycznych  

§ 2. 

Zleceniobiorca będzie wykonywać zlecone prace w okresie od dnia 

.......................................... do dnia .......................................... 

§ 3. 

1. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, Zleceniobiorca 
otrzyma wynagrodzenie obliczone według formuły: stawka za jedną godzinę zajęć  
dydaktycznych x liczba zrealizowanych godzin zajęć dydaktycznych, przy czym 
stawkę za jedną godzinę zajęć dydaktycznych ustala się na ........................ zł (słownie: 
......................................................................................................) brutto. 

2. W związku z ust. 1 niniejszego paragrafu maksymalna wartość umowy wynosi 
.................................................................... zł brutto, płatne nie później niż 14 dni od 
momentu złożenia rachunku/faktury VAT* przez Zleceniobiorcę. 

 
* niepotrzebne skreślić 



3. Jeżeli z wykonywaniem przedmiotu umowy będzie się wiązała konieczność 
wyjazdów poza miejsce wykonywania umowy, Zleceniodawca zobowiązuje się 
zwracać Zleceniobiorcy koszty delegacji i ekwiwalent za używanie samochodu 
prywatnego do celów służbowych według zasad obowiązujących pracowników 
Politechniki Lubelskiej.** 

§ 4. 

Zleceniobiorca wykonuje zlecone prace w sposób samodzielny, z należytą 
starannością, bez bezpośredniego nadzoru i kierownictwa ze strony Zleceniodawcy. 

§ 5. 

1. Strony ustalają, że niniejsza umowa może być wypowiedziana w każdym czasie, 
na podstawie oświadczenia jednej ze stron umowy. 

2. Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, strona wypowiadająca jest 
zobowiązana do naprawienia szkody. 

§ 6. 

1. Zleceniobiorca nie może, bez pisemnej zgody Zleceniodawcy, powierzyć 
wykonania w całości lub części czynności określonych w § 1 osobie trzeciej. 

2. Naruszenie zakazu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, spowoduje,  
iż osoba trzecia nie zostanie dopuszczona do wykonania jakichkolwiek czynności  
i nie otrzyma z tego tytułu żadnego wynagrodzenia. 

3. W przypadku naruszenia tego zakazu Zleceniodawca może rozwiązać ze 
Zleceniobiorcą niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez prawa 
Zleceniobiorcy do odszkodowania. 

§ 7. 

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem 
nieważności. 

§ 8. 

Do spraw nieuregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego,  
a w szczególności art. 734-751. 

§ 9. 

Spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy strony poddają 
rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby 
Zleceniodawcy. 

§ 10. 

Niniejsza umowa nie rodzi żadnych skutków w zakresie uprawnień 
pracowniczych wynikających ze stosunku pracy. 

§ 11. 

1. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 
po jednym dla każdej ze stron. 

 
** dotyczy Zleceniobiorcy będącego pracownikiem Politechniki Lubelskiej                                                            



2. Umowę zawarto bez stosowania przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.)  
na podstawie art. 4 pkt 8 wyżej wspomnianej ustawy. 
 
 
 
 

 

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

  Zleceniodawca                                                                                              Zleceniobiorca   



Załącznik 
do Umowy zlecenia  

o świadczenie usług edukacyjnych 
......................................................................... 
Imię (imiona) i nazwisko 

......................................................................... 
Adres zamieszkania (z kodem pocztowym) 

......................................................................... 
Tytuł, stopień naukowy 

 

Rachunek do umowy zlecenia 
 o świadczenie usług edukacyjnych 

 
dla ......................................................................... Politechniki Lubelskiej, za wykonanie zgodnie  
                   wydział/instytut/katedra/studium 

z umową z dnia ......................................................... nr .................. następujących prac: 
przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w roku akademickim 
20........../20........... w liczbie ................ godzin według stawki ................................................ na 
ogólną kwotę .................................... zł, słownie złotych ......................................................................... 
 
I. Oświadczenie dla celów podatkowych: 

a) oświadczam, że pracuję w ......................................................................... 
b) data i miejsce urodzenia ............................................................................. 
c) imiona rodziców ............................................................................................. 
d) nr konta bankowego .................................................................................... 

NIP .........................................................................................................................  
PESEL .................................................................................................................... 
Urząd Skarbowy .............................................................................................. 

                    miejscowość i nr Urzędu Skarbowego 

 

 ............................................................................ 
                  data i podpis wystawcy rachunku 

II. Potwierdzenie wykonania: 

Stwierdza się, że praca objęta powyższym rachunkiem została wykonana  
w godzinach pozasłużbowych zgodnie z umową zlecenia.  
 
Rachunek sprawdzony pod względem merytorycznym. 
Źródła finansowania: .....................................................................   
 
 

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

                                   dyrektor/kierownik jednostki organizacyjnej, 
                               dziekan lub prodziekan wydziału – data i podpis  
 
 

Rachunek zatwierdzony pod względem formalno-rachunkowym.  
Zatwierdzono do wypłaty kwotę: ................................................. 

         
 

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

                                                                                                                                   data i podpis 



            Załącznik nr 5  
do Zasad zawierania umów  

cywilnoprawnych w Politechnice Lubelskiej 
 

  Lublin, dnia ........................... 
............................................................................... 
    pieczątka wnioskującej jednostki organizacyjnej   
  

WNIOSEK  
o zawarcie umowy o dzieło  

na prowadzenie zajęć dydaktycznych w formie wykładu 
 

Wnoszę o zawarcie z dniem ................................. umowy o dzieło na prowadzenie zajęć 

dydaktycznych w formie wykładu w roku akademickim 20.........../20...........  

1. Imię i nazwisko ......................................................................................................................................... . 

2. Miejsce zatrudnienia, stanowisko .................................................................................................. ...... 

3. Adres zamieszkania Wykonawcy ........................................................................................................ 

4. Tytuł, stopień naukowy, specjalność .................................................................................................. 

5. Proponowane wynagrodzenie za godzinę w zł .............................................................................. 

I. Wykaz zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych/niestacjonarnych* 

Kierunek/stopień 
/tryb studiów 

Semestr 
Nazwa przedmiotu  
wg planu studiów 

Liczba  
tygodni 

/zjazdów 

Liczba  
godzin tygodniowo 

/na zjazd 

Liczba  
grup 

 
Liczba godzin 

wykładu 

          
 

             

             

Łączny wymiar godzin zajęć dydaktycznych  

 
II. Umowa będzie wykonywana (miejsce pracy): w siedzibie lub miejscu prowadzenia 

działalności Zamawiającego/poza siedzibą lub miejscem prowadzenia działalności 
Zamawiającego*.  

III.  Okres, na jaki umowa ma zostać zawarta: od dnia .............................. do dnia ............................. 

IV. Uzasadnienie: ............................................................................................................................. .................... 
  .............................................................................................................................................................................. 
 

Do wniosku załącza się oświadczenie Pana/Pani .................................................... o możliwości 
przeprowadzenia wykładu na podstawie umowy o dzieło, której wzór został określony 
zarządzeniem rektora Politechniki Lubelskiej w sprawie zasad zawierania umów 
cywilnoprawnych z osobami fizycznymi w Politechnice Lubelskiej. 
 
Źródło finansowania: ................................................................................................ 
 
 
...........................................................................                             ........................................................................... 
  podpis i pieczątka Wnioskodawcy                                                               podpis i pieczątka dziekana wydziału 
 dyrektora instytutu, kierownika katedry/studium       
 

 ........................................................................... 
                                                                                                                               akceptacja prorektora ds. studenckich 
* niepotrzebne skreślić 



Załącznik nr 6 
do Zasad zawierania umów  

cywilnoprawnych w Politechnice Lubelskiej 

 
UMOWA O DZIEŁO NR .......... 

w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie wykładu   
 

zawarta w dniu ..................................... w Lublinie pomiędzy: 
Politechniką Lubelską, ul. Nadbystrzycka 38d, 20-618 Lublin, reprezentowaną przez: 
................................................................................................................................................... ................................., 
...................................................................................................................................................................................., 

zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym,  
a 
Panem/Panią*.....................................................................................................................................................,  
zamieszkałym(ą) w ........................................................, przy ul. ..............................................................,   
zatrudnionym(ą) w ........................................................................................................................................., 

zwanym(ą) w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, o następującej treści:  

§ 1. 

1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania dzieło w postaci 
wykładu lub cyklu wykładów, które stanowi utwór w rozumieniu ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych, przeznaczonego do celów dydaktycznych  na 
studiach prowadzonych przez Zamawiającego: 

2. Wykonawca zobowiązany jest do osobistego wykonania dzieła, stanowiącego 
przedmiot niniejszej umowy. 

§ 2. 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje i umiejętności do wykonania dzieła,  
o którym mowa w § 1 niniejszej umowy.  

2. Wykonawca oświadcza, że dzieło będące przedmiotem umowy jest wynikiem jego 
samodzielnej twórczości, jest niepowtarzalne, niestandardowe, wypełniające kryteria 
twórczego i indywidualnego dzieła naukowego, podlegające ochronie 
prawnoautorskiej i nie narusza praw osób trzecich. 

3. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa § 1, i za przeniesienie na 
Zamawiającego prawa własności nośnika (środka), na którym dzieło zostało 
utrwalone, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości 
................................. złotych brutto, słownie ................................................................................ zł. 

4. Kwota powyższa wynika z następującego obliczenia:  
............................................ *............................................ = ........................................... 
(liczba godz. wykładów)             (stawka za 1 godz.)                  (kwota wynagrodzenia) 

Kierunek/stopień 
/tryb studiów 

Semestr 
Nazwa przedmiotu wg planu 
studiów (tematyka: wykładu, 

cyklu wykładów) 

Liczba 
tygodni/ 
zjazdów 

Liczba godzin 
tygodniowo/ 

na zjazd 

Liczba 
grup 

Liczba 
godzin 

wykładu 

       

       

        



5. Wypłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, dokonana 
będzie po wykonaniu przedmiotu umowy i po stwierdzeniu przez Zamawiającego 
jego prawidłowego i terminowego wykonania. 

6. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni po złożeniu przez Wykonawcę 
protokołu zdawczo-odbiorczego i rachunku/faktury VAT* z tytułu wykonania 
powierzonych zadań potwierdzonego przez dyrektora instytutu/kierownika 
katedry/studium. 

7. Dopuszcza się możliwość wypłaty wynagrodzenia na podstawie  rachunków 
częściowych, jeżeli wykonane dzieło może być przedmiotem odrębnego odbioru. 

8. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, 
Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawa autorskie do dzieła stworzonego  
w wyniku realizacji niniejszej umowy na następujących polach eksploatacji: 

a) przygotowanie i modyfikacja utworu dla potrzeb Zamawiającego,  
w szczególności obróbka komputerowa, 

b) publiczne udostępnienie utworu dla celów związanych z dydaktyką, 
c) zwielokrotnienie utworu wszelkimi możliwymi technikami przemysłowymi,  

a w szczególności poligraficznymi i komputerowymi, 
d)  wprowadzenie utworu do obrotu prawnego i handlowego, 
e) najem i dzierżawa prawa majątkowego do utworu, a w szczególności udzielanie 

przez Zamawiającego  licencji osobom trzecim na korzystanie z utworu, 
f) używanie utworu w różnych formach wydawniczych i multimedialnych, a także  

w reklamach i promocji, w tym w radiu i TV; na nośnikach papierowych, 
magnetycznych, optycznych i filmowych, 

g) przetłumaczenie utworu na języki obce i publikowanie go w obcojęzycznych 
edycjach czasopism Zamawiającego, 

h) sprzedaż licencji na obcojęzyczne wydanie utworu. 

§ 3. 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać dzieło stanowiące przedmiot niniejszej 
umowy w terminie umożliwiającym jego wykorzystanie przez Zamawiającego 
zgodnie z przeznaczeniem, przyjętym programem studiów i tygodniowym 
harmonogramem zajęć w okresie od .............................................. do ................................................. 

2. Miejscem wykonania dzieła jest wskazane przez Zamawiającego miejsce 
prowadzenia zajęć dydaktycznych. 

§ 4. 

1. Zamawiający zobowiązuje się, w terminie i na zasadach obowiązujących  
u Zamawiającego, do nieodpłatnego użyczenia będących w jego posiadaniu środków 
koniecznych Wykonawcy do wykonania przedmiotu umowy, w szczególności sal 
wykładowych, urządzeń audiowizualnych, komputerowych itp.  

2. Wykonawca zobowiązuje się stosować do ustalonych przez Zamawiającego 
uregulowań w zakresie korzystania ze środków wymienionych w ust. 1 niniejszego 
paragrafu, a w przypadku ich uszkodzenia, zgubienia lub wyrządzenia innej szkody 
w mieniu Zamawiającego do jej stosownego wyrównania. Wyrównanie szkody  
 

 
* niepotrzebne skreślić 



nastąpi przez potrącenie z wynagrodzenia Wykonawcy przysługującego z tytułu 
niniejszej umowy.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania w pełnej 
wysokości za wyrządzoną przez Wykonawcę szkodę, o której mowa w ust. 2 
niniejszego paragrafu, w przypadku gdy należne Wykonawcy wynagrodzenie nie 
pokryje jej wysokości. 

§ 5. 

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

2. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy 
miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu 
podpisanego przez obie strony umowy, pod rygorem nieważności. 

§ 6. 

Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących 
egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  
  
 
 
  
.................................................................                                               ................... ..............................................              
                    Wykonawca                                                                                              Zamawiający 

 



Załącznik 
do Umowy o dzieło 

 w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie wykładu  
 
.................................................................................................. 
Imię (imiona) i nazwisko Wykonawcy 

.................................................................................................. 
Adres zamieszkania(z kodem pocztowym) 

.................................................................................................. 
Tytuł, stopień naukowy 
 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY  
do umowy o dzieło 

w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie wykładu  
za okres od ................................... do ....................................... 

 
 

Kierunek, 
symbol grupy 

Semestr 
Nazwa  

przedmiotu 

Liczba 
godzin 

wykładu 

      

 

      

 

      

 

      

 

 
 

.......................................                       .......................................                               .......................................     
data i podpis Wykonawcy data i podpis dyrektora instytutu, podpis dziekana Wydziału 

 kierownika katedry/studium 

 
 
 

Obliczenie wynagrodzenia:  
 
 .................  godz. x  ..............................................  
 .................  godz. x  ..............................................  
 
Słownie zł  .............................................................................................................  
 
Sporządził:  
.............................................................. 



Załącznik  
do Umowy o dzieło  

w zakresie prowadzenia zajęć edukacyjnych w formie wykładu 
 

 
.................................................................................................. 
Imię (imiona) i nazwisko  

.................................................................................................. 
Adres zamieszkania (z kodem pocztowym)  

.................................................................................................. 
Tytuł, stopień naukowy 
 

RACHUNEK 
do umowy o dzieło  

w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie wykładu 
 
Na podstawie § 1 umowy o dzieło  nr .................. z dnia .............................. z jednoczesnym 
przeniesieniem  autorskich praw majątkowych proszę o wypłacenie wynagrodzenia  
w kwocie ........................ zł słownie zł ...................................................................................... z  tytułu 
przeprowadzenia od dnia ............ 20......... r. do dnia .................. 20......... r. ..............  godzin zajęć 
dydaktycznych oraz opracowania programu autorskiego zajęć, opracowania  
i przygotowania konspektu tych zajęć.  

 
I. Oświadczenie dla celów podatkowych: 

a) oświadczam, że pracuję w ...................................................................................... 
b) data urodzenia ......................................................................................................... 
c) imiona rodziców ...................................................................................................... 
d) nr konta bankowego ............................................................................................... 

NIP ............................................................................................................................. 
PESEL ........................................................................................................................ 
Urząd Skarbowy ...................................................................................................... 

                          miejscowość i numer Urzędu Skarbowego 

Praca jest dziełem, które podlega ustawie prawa autorskiego. 
 

................................................................                         
               podpis wystawcy rachunku 

 

II. Potwierdzenie wykonania: 
Potwierdzam wykonanie prac zgodnie z umową o dzieło nr .................. z dnia ............................... 
Proszę o wypłacenie należności w kwocie .............................. zł, słownie .............................................. 
............................................................................................................................................................................... zł. 
 
Rachunek sprawdzono pod względem merytorycznym. 
Źródło finansowania: ..................................................................... 
                                                                                
                                                                                            ........................................................................  

podpis dyrektora/kierownika jednostki organizacyjnej/ 
                                                                                                       dziekana lub prodziekana  

 
Rachunek zatwierdzony pod  względem formalno-rachunkowym 
Zatwierdzono do wypłaty kwotę: ................................................................................... 
 
 

................................................................   
                                                                                                                   podpis 



Załącznik nr 7  
do Zasad zawierania umów  

cywilnoprawnych w Politechnice Lubelskiej 
 
 

UMOWA O DZIEŁO NR .................. 
w zakresie prowadzenia prac dyplomowych 

 
zawarta w dniu ..................................... w Lublinie pomiędzy: 
Politechniką Lubelską, ul. Nadbystrzycka 38d, 20-618 Lublin, reprezentowaną przez: 
....................................................................................................................................................................................,  
...................................................................................................................................................................................., 

zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym,  
a 

Panem/Panią*............................................................................................................................ .........................,  
zamieszkałym(ą) w ........................................................, przy ul. ..............................................................,   
zatrudnionym(ą) w ......................................................................................................... ................................, 

zwanym(ą) w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, o następującej treści:  

§ 1. 

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot 
umowy polegający na sporządzeniu opinii z oceną i prowadzeniem pracy 
dyplomowej od daty ustalenia tematu tej pracy do jej złożenia w terminie 
zakreślonym przez zamawiającego i uzyskania pozytywnej oceny przez autora pracy 
dyplomowej. 

§ 2. 

Termin wykonania przedmiotu umowy strony ustalają na dzień ............................... 
Wykonanie dzieła potwierdza protokół z daty obrony danej pracy dyplomowej. 

 § 3. 

Wynagrodzenie za przedmiot umowy ustala się w kwocie ................. zł (słownie:  
....................................................................... zł) za pracę dyplomową (magisterską, inżynierską, 
licencjacką*). Wynagrodzenie zostanie wypłacone po złożeniu rachunku według 
załącznika do niniejszej umowy, za prace dyplomowe szt. ................. x ................. zł  
w łącznej kwocie ......................... zł słownie złotych: ............................................................................. 

§ 4. 

1. Wykonawca oświadcza, że jego prawa autorskie do przedmiotu umowy nie są 
ograniczone w zakresie objętym niniejszą umową, w szczególności jego 
zobowiązania wynikające z niniejszej umowy nie naruszają praw innych osób. 

2. Wykonawca zobowiązuje się dokonać wszelkich działań niezbędnych do 
zwolnienia Zamawiającego od odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek 
roszczeń osób trzecich do przedmiotu niniejszej umowy. 

§ 5. 

Wykonawca jest zobowiązany do osobistego wykonywania przedmiotu 
umowy. 

 
* niepotrzebne skreślić 



§ 6. 

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 7. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu cywilnego w części dotyczącej umów o dzieło oraz przepisy ustawy  
o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

§ 8. 

Wszelkie spory wynikłe z tytułu zawartej umowy będą rozstrzygane przez sąd 
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

§ 9. 

Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących 
egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron. 

 
 

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

    Zamawiający                                                                                                                    Wykonawca 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik 
do Umowy o dzieło 

w zakresie prowadzenia prac dyplomowych 
 

.................................................................................................. 
Imię (imiona) i nazwisko  

.................................................................................................. 
Adres zamieszkania (z kodem pocztowym)  

.................................................................................................. 
Tytuł, stopień naukowy 

 

Rachunek do umowy o dzieło 
w zakresie prowadzenia prac dyplomowych 

 

dla .................................................................................. Politechniki Lubelskiej za wykonanie  
                                         wydział/instytut/katedra/studium 

zgodnie z umową ............................. z dnia ...................... opinii z oceną i prowadzenie 
następujących prac dyplomowych:  
1. ............................................................................................ 
2. ............................................................................................ 
według ryczałtów podanych w umowie na ogólną kwotę ..................... zł, słownie 
.................................................................................................... zł. 
I. Oświadczenie dla celów podatkowych: 

a) oświadczam, że pracuję w ...................................................................................... 
b) data urodzenia ......................................................................................................... 
c) imiona rodziców ...................................................................................................... 
d) nr konta bankowego ............................................................................................... 

NIP ............................................................................................................................. 
PESEL ........................................................................................................................ 
Urząd Skarbowy ...................................................................................................... 

                                miejscowość i numer Urzędu Skarbowego 

Praca jest dziełem, które ..................................................... ustawie prawa autorskiego. 
                                                                                podlega/nie podlega* 

 
 

.....................................................                     
                   podpis wystawcy rachunku 

II. Potwierdzenie wykonania: 
Na podstawie § 3 umowy o dzieło z dnia .............................. nr ......................... stwierdzam, 
że praca objęta powyższym rachunkiem została wykonana bez zastrzeżeń.  
Praca jest dziełem, które ................................................. ustawie prawa autorskiego. 
                                                                                podlega/nie podlega* 
Proszę o wypłacenie wynagrodzenia w kwocie ......................... zł, słownie 
....................................................................................................... zł. 
 
Rachunek sprawdzony pod względem merytorycznym. 
Źródła finansowania: ..................................................... 
 

.............................................................................. 
                         dyrektor/ kierownik jednostki organizacyjnej 
                      dziekan lub prodziekan wydziału – data i podpis  

 

Rachunek zatwierdzony pod względem formalno-rachunkowym.  
Zatwierdzono do wypłaty kwotę: ................................ 

                                                                                           .................................................... 
* wpisać właściwe                                                                                                                    data i podpis 


