
  
 
 
 
 
 
 
 

Zarządzenie Nr R–64/2009 
Rektora Politechniki Lubelskiej 

z dnia 10 listopada 2009 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 (Dz. U. Nr 164, poz.1365, z późn. zm.) oraz § 32 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-25/1997 Rektora Politechniki Lubelskiej  
w Lublinie z dnia 20 czerwca 1997 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji  
o trybie realizowania umów finansowanych z bezosobowego funduszu płac. 

 
§ 3. 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 

 
 

 
   R e k t o r 

 
 
 

                 Prof. dr hab. inż. Marek Opielak  
 

 



Załącznik  
do Zarządzenia Nr R-64/ 2009 
Rektora Politechniki Lubelskiej  

z dnia 10 listopada 2009 r. 
 

ZASADY ZAWIERANIA UMÓW CYWILNOPRAWNYCH   
W POLITECHNICE LUBELSKIEJ 

 

§ 1. 
 

1. Umowa o dzieło – jest to umowa nazwana, określona w Kodeksie 
cywilnym. Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się 
do wykonania oznaczonego dzieła na rzecz zamawiającego, a zamawiający 
zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia.  
Przedmiotem umowy jest wykonanie indywidualnie oznaczonego dzieła 
i Wykonawca odpowiada za osiągnięcie konkretnego efektu, rezultatu  
w postaci dzieła. Cechą umowy o dzieło jest znaczna swoboda  
i samodzielność Wykonawcy w zakresie wykonywania umówionego 
dzieła.  
Wynagrodzenie za wykonane dzieło jest najczęściej wypłacane jedno-
razowo po oddaniu dzieła.  
Wykonawca w ramach umowy o dzieło ponosi odpowiedzialność za wady 
wykonanego dzieła. Umowa o dzieło, co do zasady, nie wymaga 
osobistego świadczenia pracy przez Wykonawcę, który może przy 
realizacji dzieła posługiwać się podwykonawcami, chyba że wyłączono to 
w treści umowy. Rozwiązanie umowy o dzieło może nastąpić, gdy dzieło 
jest wykonywane w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, albo ma 
wady. Ponadto zamawiający może odstąpić od umowy na zasadach 
określonych w Kodeksie cywilnym.  
 

2. Umowa zlecenie – jest to umowa nazwana, określona w Kodeksie 
cywilnym. Zgodnie z ustawową definicją przez umowę zlecenie 
przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności 
prawnej na rzecz dającego zlecenie. Umowy zlecenia to umowy  
o świadczenie usług – na podstawie takiej umowy Zleceniodawca zleca 
Zleceniobiorcy wykonanie konkretnych czynności faktycznych. Umowa 
zlecenie jest umową starannego działania, co oznacza, że w wyniku jej 
wykonania nie musi powstać żaden konkretny rezultat. Wystarczy, aby 
Zleceniobiorca dochował należytej staranności przy wykonywaniu  
zleconych mu czynności. Zleceniobiorca ma swobodę co do czasu i miejsca 
i sposobu świadczenia usług będących przedmiotem zlecenia chyba,  
że strony określą szczegółowo te zasady w łączącej je umowie. 
Rozwiązanie umowy zlecenia może nastąpić w każdym czasie przez 
jednostronne oświadczenie woli (wypowiedzenie). Zleceniobiorca 



odpowiada za szkody wyrządzone Zleceniodawcy w pełnej ich wysokości. 
Umowa zlecenie nie zawiera elementu podporządkowania Zleceniobiorcy 
poleceniom Zleceniodawcy i obowiązku wykonywania pracy pod jego 
kierownictwem. Umowa taka określa przedmiot zlecenia (czyli rodzaj 
wykonywanych czynności lub usług) i w zasadzie nie może polegać na 
pozostawaniu w dyspozycji zlecającego i wykonywaniu stosownie do jego 
potrzeb czynności zlecanych na bieżąco. 

 
§ 2. 

 
1. Politechnika Lubelska może zawierać ze swoimi pracownikami i osobami 

fizycznymi spoza Uczelni umowy cywilnoprawne, w szczególności 
umowy o dzieło lub umowy zlecenia, na wykonanie prac związanych  
z realizacją zadań Uczelni. Zawarcie umowy cywilnoprawnej nie może 
naruszać art. 22 § 12 Kodeksu Pracy. 

2. 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. 

3. Umowa, której wartość nie przekracza równowartości 14.000 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 (tj. Dz. U z 2006 r. Nr 164, 
poz. 1163, z późn. zm.)”. W takim przypadku należy stosować procedury 
określone w Regulaminie wydatkowania środków publicznych o wartości 
nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień 
publicznych tj. 14.000 euro.  
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. 

 
§ 3. 

 

1. Umowę cywilnoprawną zawiera się na podstawie wniosku osoby 
realizującej określone zadanie w Uczelni z zastrzeżeniem ust. 2.   

2. W przypadku projektów badawczych, projektów współfinansowanych  
z funduszy europejskich, w tym z funduszy strukturalnych, umowę 
cywilnoprawną zawiera się na podstawie wniosku Kierownika/ 
Koordynatora projektu. Jeżeli Wykonawcą lub Zleceniobiorcą jest 
Kierownik/Koordynator projektu wniosek wymaga akceptacji Prorektora  
ds. Nauki lub Rektora. 

 



3. Wnioski w sprawie zawarcia umowy cywilnoprawnej należy składać do 
bezpośredniego przełożonego osoby wymienionej w ust. 1 i 2   w terminie 
umożliwiającym zawarcie umowy przed przystąpieniem Wykonawcy 
dzieła bądź Zleceniobiorcy do realizacji stosownej umowy, 
uwzględniającym w szczególności konieczność zawarcia umowy w trybie 
korespondencyjnym. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 i 2, wypełnia się według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszych Zasad. 

5. Wniosek w sprawie zawarcia umowy z zakresu działalności dydaktycznej 
na prowadzenie zajęć wypełnia się według wzoru stanowiącego załącznik 
nr 1a do niniejszych Zasad. 

 
 

§ 4. 
 

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.  

 
§ 5. 

 
1. Umowy z zakresu działalności dydaktycznej – studia stacjonarne, 

niestacjonarne oraz umowy związane ze studiami podyplomowymi oraz 
umowy związane z praktykami studenckimi zawiera Prorektor  
ds. Studenckich lub Kierownik/Koordynator projektu (w przypadku 
projektów współfinansowanych 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 jednostki, kierownik katedry w oparciu  
o pełnomocnictwo udzielone przez Rektora.  

3. Umowy w ramach działalności wydawniczej zawiera Prorektor  
ds. Ogólnych. 

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. Przed podpisaniem przez uprawnione osoby, każda umowa musi być 

potwierdzona czytelnym podpisem przez: 
− właściwego specjalistę ds. gospodarki finansowej w przypadku umów  

z zakresu działalności naukowej oraz działalności usługowo-badawczej; 
− dziekana lub prodziekana w przypadku umów z zakresu działalności 

dydaktycznej; 
− właściwego specjalistę ds. gospodarki finansowej w przypadku 

pozostałych umów;  
pod kątem posiadania przez daną jednostkę środków finansowych na 
realizacje umowy.  

8. Wzór umowy zlecenia/o dzieło wraz z rachunkiem i protokołem odbioru 
dzieła zawierają odpowiednio załączniki nr 2 i 3 do niniejszych Zasad. 

9. Wzór umowy o dzieło w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych  
w Uczelni wraz z protokołem i rachunkiem do umowy zawiera załącznik 
nr 4 do niniejszych Zasad. 

10. Wzór umowy o dzieło w zakresie prowadzenia prac dyplomowych  
w Uczelni wraz z rachunkiem do umowy zawiera załącznik nr 5  
do niniejszych Zasad. 

11. 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. 

 
 
 
 



§ 6. 
 

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

2. Po zrealizowaniu umowy o dzieło 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. 

 

§ 7. 
 

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: 
− nr 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: nr kolejnej umowy,  
nr jednostki wnioskodawcy, rok zawarcia umowy. 

 
§ 8. 

 
1. Obowiązek naliczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 

dotyczy umów zlecenia, jeżeli Zleceniobiorca jest pracownikiem 
Politechniki Lubelskiej, jest 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.  

 

§ 9. 
 

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.  

 

§ 10. 
 

Kierownicy jednostek organizacyjnych i kierownicy 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.  
 

§ 11. 
 

W szczególnych przypadkach podyktowanych przedmiotem umowy 
wzory umów, o których mowa w § 5 ust. 8-10 mogą ulec koniecznym 
modyfikacjom.  
 

§ 12. 
 

Dokumentację dotyczącą umów cywilnoprawnych archiwizuje się 
zgodnie z Zarządzeniem Nr R-4/2006 Rektora Politechniki Lubelskiej  
w Lublinie z dnia 10 stycznia 2006 r. 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 
  
  

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

 
WNIOSEK 

w sprawie zawarcia umowy – zlecenia/o dzieło 
  
1. Wnoszę o zawarcie z dniem ......................... umów zlecenia/o dzieło   

z następującymi osobami:  
− imię i nazwisko .............................................................................................................. 
− proponowane wynagrodzenie/odpowiednio do umowy (podać kwotę 

wynagrodzenia lub stawkę wynagrodzenia)  ..........................................................   
...........................................................................................................................................   
........................................................................................................................................... 

  

2. Umowa będzie wykonywana (miejsce pracy):   
− w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności Zleceniodawcy/ 

Zamawiającego* 
− poza siedzibą  lub miejscem prowadzenia działalności Zleceniodawcy/ 

Zamawiającego*  
  
3. Przedmiotem umowy jest:  

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

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

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

.................................................................................................................................................  
  
4. Umowa będzie obowiązywała od dnia .............................. do dnia ............................ 
 
5. Uzasadnienie:  

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

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

.................................................................................................................................................
dzieło stanowi przedmiot prawa autorskiego (w przypadku gdy dzieło stanowi 
utwór chroniony prawem autorskim)* 

  
6. Źródło finansowania ........................................................................................................... 
 
 
*- niepotrzebne skreślić 
 



Wysokość wynagrodzenia określona na podstawie:  
1. Uchwał Senatu Politechniki Lubelskiej, 
2. Zarządzeń Rektora Politechniki Lubelskiej, 
3. Kalkulacji.  
 
 
 
 

      …….……………………………………….  
                                                                                                 podpis i pieczątka wnioskodawcy  
 
 
 
 
 
                                                                                                        ……………………..………………………  
                                                                                                                         podpis i pieczątka osoby    
                                                                                                          uprawnionej do zatwierdzenia wniosku  
                                                                                                                 pod względem merytorycznym   
                                                                                                                          (dysponenta środków) 
  
 
 
…….……………………………………….  
                 podpis i pieczątka 
       Rektora lub Prorektora ds. Nauki* 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dla pracowników Politechniki Lubelskiej: 
Stwierdzam, że praca wyszczególniona w umowie nie należy do obowiązków 
Wykonawcy wynikających ze stosunku pracy w Politechnice Lubelskiej  
i będzie wykonana poza obowiązującym czasem pracy. 
 
 
 
 
 
…………………………………………  
   podpis bezpośredniego przełożonego 
 
 
 
 
 
*- niepotrzebne skreślić 
 



Załącznik nr 1a  
do Zasad zawierania umów  

cywilnoprawnych w Politechnice Lubelskiej 
  
  

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

WNIOSEK 
w sprawie zawarcia umowy o dzieło 

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

zajęć dydaktycznych w roku akademickim 20.../20..  
− imię i nazwisko ............................................................................................................ 
− miejsce stałego zatrudnienia, stanowisko,................................................................ 
− adres Wykonawcy......................................................................................................... 
− stopień naukowy, specjalność..................................................................................... 
− proponowane stanowisko (dydaktyczne).................................................................. 
− proponowane wynagrodzenie za godzinę w zł....................................................... 
 

2. Wykaz proponowanych zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych/  

 niestacjonarnych* 
Liczba godzin 

 Kierunek, 
symbol, 
grupy Se

m
es

tr
 

Nazwa przedmiotu wg 
planu zadań dydaktycznych 

Liczba 
tygodni/ 
zjazdów 

Liczba 
godzin 
tyg./ 

na zjazd 

Liczba 
grup A C L P S 

 
 

          

 
 

          

 
 

          

 
 

          

 

3. Umowa będzie wykonywana (miejsce pracy):   
− w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności Zleceniodawcy/ 

Zamawiającego* 
− poza siedzibą  lub miejscem prowadzenia działalności Zleceniodawcy/ 

Zamawiającego*  
  

4. Umowa będzie obowiązywała od dnia .............................. do dnia ........................ 
 

5. Uzasadnienie:  
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
dzieło stanowi przedmiot prawa autorskiego (w przypadku gdy dzieło stanowi 
utwór chroniony prawem autorskim)* 

  
Źródło finansowania ................................................................................................................. 
 
*- niepotrzebne skreślić 



Wysokość wynagrodzenia określona na podstawie Zarządzenia Rektora 
Politechniki Lubelskiej. 
 
 
 
 

      …….……………………………………….  
                                                                                                 podpis i pieczątka wnioskodawcy  
 
 
 
 
 
                                                                                                        ……………………..………………………  
                                                                                                                         podpis i pieczątka osoby    
                                                                                                          uprawnionej do zatwierdzenia wniosku  
                                                                                                                 pod względem merytorycznym   
                                                                                                                          (dysponenta środków) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dla pracowników Politechniki Lubelskiej: 
Stwierdzam, że praca wyszczególniona w umowie nie należy do obowiązków 
Wykonawcy wynikających ze stosunku pracy w Politechnice Lubelskiej  
i będzie wykonana poza obowiązującym czasem pracy. 
 
 
 
 
 
…………………………………………  
   podpis bezpośredniego przełożonego 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 2  
do Zasad zawierania umów  

cywilnoprawnych w Politechnice Lubelskiej 
 

 
UMOWA ZLECENIE NR ............... 

zawarta w dniu ..................................... w Lublinie pomiędzy: 
Politechniką Lubelską ul. Nadbystrzycka 38d, 20-618 Lublin, reprezentowaną przez: 
.................................................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………..……………………………………………………….. 
zwaną w dalszej treści umowy „Zleceniodawcą”,  
a  
..................................................................................................................................................................................,  
zam. w ......................................, przy ul. ......................................  legitymującym(ą) się 
dowodem osobistym ......................................  NIP ......................................, zwanym(ą) w dalszej 
treści umowy „Zleceniobiorcą”, o następującej treści:  

 
§ 1. 

 
Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania pracę (zadania) 

polegającą na ....................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 

§ 2. 
 

Zleceniobiorca będzie wykonywać zlecone zadania (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 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 zadania (prace) w sposób samodzielny,  

z należytą starannością, bez bezpośredniego nadzoru i kierownictwa ze strony 
Zleceniodawcy. 
 
 
*- dotyczy Zleceniobiorcy będącego pracownikiem Politechniki Lubelskiej 



§ 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 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 kc. 
 

§ 9. 
 

Spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy strony poddają 
rozstrzygnięciu przez Sąd Powszechny w Lublinie. 
 

§ 10. 
 

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

 
§ 11. 

 
1. Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 

z których dwa otrzymuje Zleceniodawca , a jeden Zleceniobiorca. 
2. Umowę zawarto bez stosowania przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z 2004 r.) art. 4 pkt 8 wyżej 
wspomnianej ustawy. 

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

  Zleceniodawca                                                                                            Zleceniobiorca 



Załącznik  
do Umowy zlecenie 

  
……………………………….……. 
Imiona i nazwisko 
……………………………….……. 
Adres zamieszkania (z kodem pocztowym) 
……………………………….……. 
Stanowisko w Politechnice Lubelskiej 

 
Rachunek do umowy zlecenie 

 
dla …………………………………… Politechniki Lubelskiej za wykonanie zgodnie  
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 podlega/nie podlega* ustawie prawa autorskiego. 
 
 

………………………………………… 
         data i podpis wystawcy rachunku 

II. Potwierdzenie wykonania: 
 

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

……………………………………………………….. 
                    kierownik jednostki organizacyjnej 
kierownik katedry, dziekan lub prodziekan wydziału – data i podpis  

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

…………………………………. 
                                                                                                                                                  data i podpis 
*- niepotrzebne skreślić 

 



Załącznik nr 3  
do Zasad zawierania umów  

cywilnoprawnych w Politechnice Lubelskiej 
 

 

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

W dniu ........................................ w Lublinie, pomiędzy Politechniką Lubelską, zwaną dalej 
„Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 
..................................................................................................................................................................................... 
…………………………………………………...…………………………………………………….……………. 
a .............................................................................................................................................................................,  
zam. w …………………………….. przy ul. ………………………………………………………………, 
zwanym(ą) w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, została zawarta umowa  
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. 
2. Wykonawcy zostaną wydane następujące materiały i urządzenia niezbędne do 

wykonania dzieła*: 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

3. 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, sporządzony  
i podpisany 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.** 

 
§ 7. 

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

określonych poprawek.  
2. Za zakończenie 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. 

 
§ 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.  
 
 
 
*- niepotrzebne skreślić 
**- dotyczy Wykonawcy będącego pracownikiem Politechniki Lubelskiej 



§ 11. 
 
Wszelkie spory, mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy, rozstrzygane będą 

przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. W sprawach 
nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego. 

 
§ 12. 

 
Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących 

egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca. 
Umowę zawarto bez stosowania przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z 2004 r.) 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 

  
……………………………….……. 
Imiona i nazwisko 
……………………………….……. 
Adres zamieszkania (z kodem pocztowym) 
……………………………….……. 
Stanowisko w Politechnice Lubelskiej 

 
Rachunek do umowy o dzieło 

 
dla …………………………………… Politechniki Lubelskiej za wykonanie zgodnie  
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 podlega/nie podlega* ustawie prawa autorskiego. 
 
 

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

II. Potwierdzenie Wykonania: 
 

Na podstawie § 4 ust. 3 i § 5 umowy o dzieło z dnia ………………………….  
nr ………… stwierdzam, że praca objęta powyższym rachunkiem została wykonana 
bez zastrzeżeń. Praca jest dziełem, które podlega/nie podlega* ustawie prawa 
autorskiego. 
Proszę o wypłacenie wynagrodzenia w kwocie ……………. zł, słownie 
………………………………………………………………………………………………. zł. 
 
Rachunek sprawdzony pod względem merytorycznym. 
Źródła finansowania:   ................................................ 
 

……………………………………………………….. 
                    kierownik jednostki organizacyjnej 
kierownik katedry, dziekan lub prodziekan wydziału – data i podpis  

 

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

…………………………………. 
*- niepotrzebne skreślić                                                                                                           data i podpis 



Załącznik nr 4  
do Zasad zawierania umów  

cywilnoprawnych w Politechnice Lubelskiej 
 

 

UMOWA O DZIEŁO Nr ...........................  
 

zawarta w Lublinie w dniu ………………… pomiędzy Politechniką Lubelską  
z siedzibą w Lublinie, ul. Nadbystrzycka 38d, reprezentowaną przez Prorektora 
ds. Studenckich ……………………………………………………………….……………………….…..   
……………………………………………………………….……………………………………………...…..  
zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”,  
a  Panem/Panią* ………………………………………………………………………………………… 
zamieszkałym(ą) w ……………………………………………………………………………………… 
zatrudnionym(ą) w ……………………………………………………………………………………… 
zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, o następującej treści: 

 
§ 1. 

 

Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania dzieło 
polegające na przygotowaniu i przeprowadzeniu następujących zajęć 
dydaktycznych ujętych w planie zadań dydaktycznych w roku akademickim 
20…/20… 

§ 2. 
 

1. Wykonawca powierzone zajęcia zrealizuje osobiście. 
2. Za wykonanie powierzonych zajęć dydaktycznych Wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie w wysokości ..........................   zł za jedną godzinę dydaktyczną,  
na kwotę ............................. zł słownie ………………………………………….. zł. 

3. Wynagrodzenie obejmuje również związane z zajęciami dydaktycznymi, 
konsultacje, kolokwia, zaliczenia i egzaminy, przewidywane w planach 
studiów w trybie i terminach określonych przepisami obowiązującymi  
w Uczelni. 

§ 3. 
 

Zamawiający zobowiązuje się wypłacić wynagrodzenie po złożeniu przez 
Wykonawcę, potwierdzonego przez Dyrektora Instytutu, Kierownika 
Katedry/Studium, protokołu zdawczo-odbiorczego i rachunku z wykonania 
powierzonych zajęć według załączników nr 1 i 2 do niniejszej umowy. 
 

§ 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. 

 
*- niepotrzebne skreślić 



§ 5. 
 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu nieograniczonej w czasie licencji na 
korzystanie z przedmiotu niniejszej umowy w zakresie działalności 
Zamawiającego, a w szczególności upoważnia go do rejestracji, powielania  
i upowszechniania oraz wprowadzania do obrotu, w dowolnej formie  
i nieograniczonej liczbie egzemplarzy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się nie naruszać praw Zamawiającego określonych  
w ust. 1. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do poszanowania autorskich praw osobistych 
Wykonawcy. 

 
§ 6. 

 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe 

przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych. 
 

 
§ 7. 

 
Wszelkie spory wynikłe z tytułu zawartej umowy będą rozstrzygane przez Sąd 

Powszechny właściwy dla siedziby Zleceniodawcy. 
 

§ 8. 
 

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,  
z których jeden otrzymuje Wykonawca. 

 
 
 
 
…………………………………………                                           …………………………………………                     

     Zamawiający                                                                                                       Wykonawca 



Załącznik nr 1 
do Umowy o dzieło  

w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych 
 
.............................................................................................. 

Imię i nazwisko Wykonawcy 
.............................................................................................. 

Stopień, tytuł naukowy 
.............................................................................................. 

Adres zamieszkania 

 
PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY 

z wykonania zajęć dydaktycznych, zrealizowanych na podstawie 
 umowy o dzieło za okres od .................................  do ...................................  

 
 

Liczba godzin Kierunek 
symbol grupy Semestr Nazwa  

przedmiotu W C L P S 

      
     

      
     

                

                
 
 
.........................................  ....................................................  .................................................... 
data i podpis Wykonawcy data i podpis Dyrektora Instytutu, podpis Dziekana Wydziału 

 Kierownika Katedry/Studium 
 
 
 

Obliczenie wynagrodzenia: (sporządza Dział Nauczania i Toku Studiów) 
 
.................  godz. x .............................................. 
.................  godz. x .............................................. 
 
Słownie zł. ............................................................................................................  
 
Polecenie wypłaty nr DN-4110/…… 
 
Sporządził:  
 
............................................................ 

 



Załącznik nr 2 
do Umowy o dzieło  

w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych 
  

……………………………….……. 
Imiona i nazwisko 
……………………………….……. 
Adres zamieszkania (z kodem pocztowym) 
……………………………….……. 
Stanowisko w Politechnice Lubelskiej 

 
Rachunek do umowy o dzieło 

 
dla …………………………………… Politechniki Lubelskiej, za przygotowanie  
                           Wydział/Instytut/Katedra/Studium 

i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w roku akademickim 20.../20.... 
wykonanych zgodnie z umową nr ............................................ z dnia ……….. w liczbie 
.................... godzin według stawki ..................... na ogólną kwotę …………….. zł, 
słownie złotych…………………………………….............…………..  
 

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 podlega/nie podlega* ustawie prawa autorskiego. 
 
 

………………..……………………… 
         data i 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 podlega/nie podlega* ustawie prawa 
autorskiego. 
Proszę o wypłacenie wynagrodzenia w kwocie ……………. zł, słownie 
………………………………………………………………………………………………. zł. 
 

Rachunek sprawdzony pod względem merytorycznym. 
Źródła finansowania:   ................................................ 
 

……………………………………………………….. 
                    kierownik jednostki organizacyjnej 
kierownik katedry, dziekan lub prodziekan wydziału – data i podpis  

 

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

…………………………………. 
*- niepotrzebne skreślić                                                                                                           data i podpis 

 



Załącznik nr 5  
do Zasad zawierania umów  

cywilnoprawnych w Politechnice Lubelskiej 
 
 

UMOWA O DZIEŁO Nr ............................................. 
 
 
zawarta w Lublinie w dniu ....................................................... pomiędzy Politechniką 
Lubelską z siedzibą w Lublinie, ul. Nadbystrzycka 38d, reprezentowaną przez: 
Prorektora ds. Studenckich ................................................................................................  
.................................................................................................................................................. 
zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”,  
a  Panem/Panią* ................................................................................................................... 
zamieszkałym(ą) w ..............................................................................................................  
zatrudnionym(ą) w ..............................................................................................................  
zwanym 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 …………..  
 

 § 3. 
 

Wynagrodzenie za przedmiot umowy ustala się w kwocie 270 zł (słownie:  
dwieście siedemdziesiąt zł) za pracę dyplomową (magisterską, inżynierską, 
licencjacką). Wynagrodzenie zostanie wypłacone po złożeniu rachunku według 
załącznika do niniejszej umowy oraz protokołu z egzaminu dyplomowego,  
za prace dyplomowe szt. ...................x 270 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. 

 
 
*- niepotrzebne skreślić 



§ 5. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do osobistego wykonywania przedmiotu 
umowy. 

 
§ 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 dla siedziby Zleceniodawcy. 
 

§ 9. 
 

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,  
z których dwa otrzymuje Zamawiający a jeden otrzymuje Wykonawca. 
 

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

    Zamawiający                                                                                                                    Wykonawca 



Załącznik  
do Umowy o dzieło  

w zakresie prowadzenia prac dyplomowych 
  
……………………………….……. 
Imiona i nazwisko 
……………………………….……. 
Adres zamieszkania (z kodem pocztowym) 
……………………………….……. 
Stanowisko w Politechnice Lubelskiej 

 
Rachunek do umowy o dzieło 

 
dla …………………………………… Politechniki Lubelskiej za wykonanie 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 nr Urzędu Skarbowego 

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

………………..……………………… 
         data i 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 podlega/nie podlega* ustawie prawa 
autorskiego. 
Proszę o wypłacenie wynagrodzenia w kwocie ……………. zł, słownie 
……………………………………………………………………………………………….. zł. 
 

Rachunek sprawdzony pod względem merytorycznym. 
Źródła finansowania:   ................................................ 
 

……………………………………………………….. 
                    kierownik jednostki organizacyjnej 
kierownik katedry, dziekan lub prodziekan wydziału – data i podpis  

 

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

…………………………………. 
*- niepotrzebne skreślić                                                                                                           data i podpis 


