
(Dział Organizacyjny-2007) 

 
 

K O M U N I K A T  
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 23 lipca 2007 r. 
 

wprowadzaj ący zmiany do Komunikatu Rektora Uniwersytetu Wrocła wskiego z dnia  

8 czerwca 2007 r. w sprawie wzorów umów stosowanych  w Uniwersytecie Wrocławskim 

 

 W Komunikacie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 czerwca 2007 r.  

w sprawie wzorów umów stosowanych w Uniwersytecie Wrocławskim, zwanego dalej 

„Komunikatem”, wprowadza się następujące zmiany: 

 

1/ umowa o wykonanie dzieła, stanowiąca Załącznik Nr 2 do „Komunikatu” otrzymuje 

brzmienie Załącznika Nr 1 do niniejszego komunikatu, 

2/ umowa o dzieło (autorska) o wykonanie i dostarczenie dzieła, stanowiąca Załącznik Nr 3 

do „Komunikatu” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 do niniejszego komunikatu, 

3/ rachunek stanowiący Załącznik Nr 4 do „Komunikatu” otrzymuje brzmienie Załącznika  

Nr 3 do niniejszego komunikatu, 

4/ umowa o dzieło (autorska)* wraz z rachunkiem, stanowiąca Załącznik Nr 5 do 

„Komunikatu” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 4 do niniejszego komunikatu. 

 

Komunikat wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Załącznik Nr 1 

do komunikatu z dnia  23 lipca 2007 r. 

 

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

pieczątka jednostki organizacyjnej                                                                      Nr umowy 

 

 

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

        (źródło finansowania) 

UMOWA O DZIEŁO  

 

zawarta w dniu ............................... we Wrocławiu, pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim, 

Wydział……………………………………………………………………………………………………… 

pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, NIP 896-000-54-08, reprezentowanym przez 

Pana (nią): 

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

działającym na podstawie pełnomocnictwa Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, zwanym dalej 

Zamawiającym  

a  

Panem (nią): 

Nazwisko.......................................................................................................................................... 

Imiona 1. ................................................................ 2. ..................................................................... 

Miejsce urodzenia ....................................................................... data ........................................... 
(dzień, miesiąc, rok) 

Nr PESEL .......................... Nr dowodu/ paszportu ....................... Nr NIP.................................... 

Miejsce zamieszkania...................................................................................................................... 

Ulica ............................................................ Nr domu .......... Nr mieszkania .................................. 

Kod pocztowy ....... - .............. miejscowość ................................................................................... 

Gmina ............................................ Dzielnica ...................... Państwo ........................................... 

......................................................................................................................................................... 
(nr oddziału, adres urzędu skarbowego) 

......................................................................................................................................................... 
(miejsce pracy / nr emerytury lub renty, adres ZUS) 

zwanym dalej Wykonawcą: 
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§ 1 

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do osobistego wykonania w semestrze 

……………roku akademickiego*…………………………………………………………………………. 

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

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

§ 2 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i dostarczenia dzieła Zamawiającemu w terminie  

od dnia  ………………………………………….. do dnia ............................................................... . 

§ 3  

1. Umowa wykonana będzie z materiałów: 

a) własnych Wykonawcy*, 

b) Zamawiającego*. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zwrócić Zamawiającemu w stanie niepogorszonym materiały, 

o których mowa w ustępie 1b), w terminie .................................. dni od dnia wykonania umowy. * 

3. Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia przekazanych mu materiałów 

przed dostępem osób trzecich, w szczególności przed wykorzystaniem i powielaniem 

materiałów, a także ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za ich utratę, zniszczenie, bądź 

kradzież.  

§ 4 

1. Wynagrodzenie wykonawcy ustala się w wysokości brutto: ........................................................ 

(słownie złotych..............................................................................................................................). 

 

1) wg ceny umownej; 2) wg kalkulacji;  3) wg ceny ryczałtowej* ………………………………………....... 

§ 5 

1. Wypłata wynagrodzenia realizowana będzie po odbiorze dzieła lub jego części na podstawie  

rachunku/rachunków częściowych*, na wskazane konto bankowe, a w przypadku jego braku -  

przekazem pocztowym na koszt  Wykonawcy,* w terminie nie później niż 14 dni po dostarczeniu 

rachunku. 

2. Z ustalonego wynagrodzenia Zamawiający dokona stosownych potrąceń, zgodnie 

z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i dokona rozliczenia 

składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. 
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§ 6 

1. Za niewłaściwe wykonanie umowy Zamawiający może obniżyć kwotę ustalonej zapłaty 

a w rażących przypadkach może całkowicie tej zapłaty odmówić. 

2. W razie stwierdzenia błędów w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca obowiązany 

będzie usunąć je bez dodatkowego wynagrodzenia. 

3. Ewentualne szkody wyrządzone przez Wykonawcę w majątku Zamawiającego mogą być 

przez Zamawiającego potrącone z kwoty przypadającej do wypłaty. 

4. Wykonawca obowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości …...% wartości 

umowy za nieterminowe wykonanie dzieła. 

§ 7 

Postanowienia szczegółowe:………………...…………………………………………………………… 

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

§ 8 

Prace wykonane w ramach niniejszej umowy są realizowane poza godzinami służbowymi i nie 

są objęte umową o pracę. 

§ 9 

Wszelkie zmiany w niniejszej umowie wymagają formy pisemnego aneksu akceptowanego 

przez obydwie strony pod rygorem nieważności. 

§ 10 

Spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądom 

powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 

§ 11 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy: 

− Kodeksu cywilnego, 

− rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych 

zasad gospodarki finansowej uczelni (Dz. U. Nr 246, poz. 1796), 

− ustawy z dnia 20 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2006 r.  

Dz. U. Nr 164, poz.1163 r. z późniejszymi zmianami).  
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§ 12 

Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym  

dla każdej strony. 

 

 

 

.........................................       ................................................. 
          (Wykonawca)           (Zamawiaj ący)  

............................................ 
(Kwestor) 

 

 

 

Zgodnie z prawem zamówień publicznych: 

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

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr 2 

do komunikatu z dnia 23 lipca 2007 r. 

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

pieczątka jednostki organizacyjnej                                                                      Nr umowy 

 

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

         (źródło finansowania) 

 

UMOWA - O DZIEŁO ( autorska ) 

 

zawarta w dniu ............................... we Wrocławiu, pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim, 

Wydział……………………………………………………………………………………………………… 

pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, NIP 896-000-54-08, reprezentowanym przez 

Pana (nią): 

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

działającym na podstawie pełnomocnictwa Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, zwanym dalej 

Zamawiającym  

a  

Panem (nią): 

Nazwisko.......................................................................................................................................... 

Imiona 1. ................................................................ 2. ..................................................................... 

Miejsce urodzenia ....................................................................... data ........................................... 
(dzień, miesiąc, rok) 

Nr PESEL ...........................Nr dowodu/ paszportu ........................Nr NIP.................................... 

Miejsce zamieszkania...................................................................................................................... 

Ulica ............................................................ Nr domu .......... Nr mieszkania .................................. 

Kod pocztowy ....... - .............. miejscowość ................................................................................... 

Gmina ............................................ Dzielnica ...................... Państwo ........................................... 

......................................................................................................................................................... 
(nr oddziału, adres urzędu skarbowego) 

......................................................................................................................................................... 
(miejsce pracy/nr emerytury lub renty, adres ZUS) 

zwanym dalej Wykonawcą: 

§ 1 

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do osobistego wykonania w semestrze 

……..……… roku akademickiego* ………………………………………………………………………. 
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……………………………………………………………………………………………………………….. 

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

§ 2 

1. Dzieło jest przedmiotem prawa autorskiego i praw pokrewnych. Wykonawca oświadcza, że 

wraz z przekazaniem Zamawiającemu dzieła, przenosi na Zamawiającego przysługujące mu 

autorskie prawa majątkowe do wykonanego dzieła, obejmujące następujące pola eksploatacji: 

a) utrwalanie*, 

b) zwielokrotnianie techniką magnetyczną, cyfrową i optyczną*, 

c) wprowadzenie do obrotu*, 

d) wprowadzenie do pamięci komputera*, 

e) publiczną prezentację*, 

f) najem*, 

g) dzierżawę*, 

h) nadanie za pomocą wizji lub fonii, zarówno przewodowej jak i bezprzewodowej*, 

i) nadanie za pośrednictwem satelity*, 

j) publikowanie nazwiska Wykonawcy przy wykorzystywaniu i rozporządzaniu Dziełem*, 

k) dokonywanie zmian Dzieła*, 

l) kompilację Dzieła z innymi utworami (dziełami) i wykorzystywanie w powyższym zakresie*, 

m) powszechne udostępnienie w sieci internetowej*, 

n) dalsze przenoszenie autorskich praw majątkowych na inne podmioty*. 

2. Zamawiającemu przysługiwać będzie nieograniczone i wyłączne prawo do rozporządzania 

dziełem w całości, jak również w dających się wyodrębnić częściach oraz korzystania z dzieła 

w zakresie wskazanym w ustępie poprzedzającym. 

3. Wykonawca oświadcza, że eksploatacja dzieła przez Zamawiającego nie naruszy praw osób 

trzecich.   

§ 3 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i dostarczenia dzieła w terminie  

od dnia ............................................................. do dnia  ………………………….……………....... . 

§ 4 

 1. Z chwilą zawarcia niniejszej Umowy Zamawiający przekazuje Wykonawcy materiały 

niezbędne do wykonania dzieła. 
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2. Wykonawca zobowiązany jest zwrócić Zamawiającemu w stanie niepogorszonym materiały, 

o których mowa w ustępie poprzedzającym, w terminie .......... dni od dnia dostarczenia 

Zamawiającemu dzieła. 

3. Od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia zwrotu materiałów, Wykonawca zobowiązany jest 

do należytego zabezpieczenia materiałów przed dostępem osób trzecich, w szczególności przed 

wykorzystaniem i powielaniem materiałów, a także ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za 

ich utratę, zniszczenie, bądź kradzież. 

§ 5 

1. Wynagrodzenie wykonawcy ustala się w wysokości brutto: ........................................................ 

(słownie złotych..............................................................................................................................). 

 

1) wg ceny umownej; 2) wg kalkulacji; 3) wg ceny ryczałtowej* ……………………………………………. 

 

2. Powyższe wynagrodzenie obejmuje również wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich 

praw majątkowych do dzieła oraz wykonywania ich w każdym z wymienionych w § 2 ust. 1 pól 

eksploatacji.  

§ 6 

1. Wypłata wynagrodzenia realizowana będzie po odbiorze dzieła lub jego części na podstawie  

rachunku / rachunków częściowych*, na wskazane konto bankowe, a w przypadku jego braku -  

przekazem pocztowym na koszt Wykonawcy *, w terminie nie później niż 14 dni po dostarczeniu 

rachunku. 

2. Z ustalonego wynagrodzenia Zamawiający dokona stosownych potrąceń, zgodnie 

z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i dokona rozliczenia 

składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. 

§ 7 

1. Za niewłaściwe wykonanie umowy Zamawiający może obniżyć kwotę ustalonej zapłaty 

a w rażących przypadkach może całkowicie tej zapłaty odmówić. 

2. W razie stwierdzenia błędów w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca obowiązany 

będzie usunąć je bez dodatkowego wynagrodzenia. 

3. Ewentualne szkody wyrządzone przez Wykonawcę w majątku Zamawiającego mogą być 

przez Zamawiającego potrącone z kwoty przypadającej do wypłaty. 

4. Wykonawca obowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości …..% wartości 

umowy za nieterminowe wykonanie umowy. 



(Dział Organizacyjny – 2007) 9 

§ 8 

Postanowienia szczegółowe:……………………………...……………………………………………… 

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

§ 9 

Prace wykonane w ramach niniejszej umowy są realizowane poza godzinami służbowymi i nie 

są objęte umową o pracę. 

§ 10 

Wszelkie zmiany w niniejszej umowie wymagają formy pisemnego aneksu akceptowanego 

przez obydwie strony pod rygorem nieważności. 

§ 11 

Spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądom 

powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 

§ 12 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą mają zastosowanie przepisy: 

− Kodeksu cywilnego, 

− rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych 

zasad gospodarki finansowej uczelni (Dz. U. Nr 246, poz. 1796),   

− ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity 

z 2006 r. Dz. U. Nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami ),* 

− ustawy z dnia 20 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2006 r.  

Dz. U. Nr 164, poz.1163 r. z późniejszymi zmianami).  

§ 13 

Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym  

dla każdej strony. 

 

.........................................       ................................................. 
          (Wykonawca)          (Zamawiaj ący)  

............................................ 
(Kwestor) 

Zgodnie z prawem zamówień publicznych: 

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

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr 3 

do komunikatu z dnia 23 lipca 2007 r. 

 

Wrocław, dnia ..................................... 

Wystawca rachunku                                                                                               

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

imię i nazwisko 

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

kod i adres zamieszkania 

Nr konta ROR _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / 

 

R A C H U N E K (całkowity / częściowy*) 

 

dla Uniwersytetu Wrocławskiego, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, NIP 896-000-54-08. 

Jednostka Uniwersytetu Wrocławskiego: 

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

za wykonanie zgodnie z umową z dnia ................................ NR.................................................... 

następującej pracy: 

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

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

wg kalkulacji godzin / kwoty umownej * ryczałtu* ............................................................................ 

na ogólną kwotę ............................... (słownie ..............................................................................). 

 

Oświadczenie dla celów podatkowych 

Pracuję w 
......................................................................................................................................................... 
(adres) 

Pobieram emeryturę lub rentę Nr ……………………………………………………………………….. 

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

Oddział ZUS –u 
......................................................................................................................................................... 
(adres) 

Stwierdzam, że wyżej wymienione prace są przedmiotem prawa autorskiego/nie są 

przedmiotem prawa autorskiego*. 

Nie prowadzę działalności gospodarczej w zakresie wyżej wymienionych prac. 

Stwierdzam, że powyższe dane podałem zgodnie ze stanem faktycznym. 
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Odpowiedzialność karno-skarbowa za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym jest 

mi znana. 

 

......................................................... 
(podpis zleceniobiorcy / wykonawcy *) 

Stwierdza si ę, że prace obj ęte powy ższym rachunkiem zostały wykonane w godzinach 

pozasłu żbowych, zgodnie z umow ą i przyj ęte bez zastrze żeń. Rachunek sprawdzono pod 

względem merytorycznym i zatwierdzono na kwot ę ............................................................. zł. 

 

 

.......................................................... 
(podpis zlecającego / zamawiającego*) 

Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym 

Nr listy płatniczej .................................................. 

 

 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr 4 

do komunikatu z dnia 23 lipca 2007 r. 

 

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

pieczątka jednostki organizacyjnej                                                                      Nr umowy 

 

 

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

       (źródło finansowania) 

 

UMOWA O DZIEŁO ( autorska ) * 

 

zawarta w dniu ............................... we Wrocławiu, pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim, 

Wydział……………………………………………………………………………………………………… 

pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, NIP 896-000-54-08, reprezentowanym przez 

Pana (nią): 

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

działającym na podstawie pełnomocnictwa Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, zwanym dalej 

Zamawiającym  

a  

Panem (nią): 

Nazwisko.......................................................................................................................................... 

Imiona 1. ................................................................ 2. ..................................................................... 

Miejsce urodzenia ....................................................................... data ........................................... 
(dzień, miesiąc, rok) 

Nr PESEL .......................... Nr dowodu/ paszportu ....................... Nr NIP.................................... 

Miejsce zamieszkania...................................................................................................................... 

Ulica ................................................................... Nr domu .......... Nr mieszkania ........................... 

Kod pocztowy ....... - .............. miejscowość ................................................................................... 

Gmina ................................................... Dzielnica ...................... Państwo .................................... 

......................................................................................................................................................... 
(nr oddziału, adres urzędu skarbowego) 

......................................................................................................................................................... 
(miejsce pracy/nr emerytury lub renty, adres ZUS) 

zwanym dalej Wykonawcą: 
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Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do osobistego wykonania*: 

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

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

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

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

Strony ustalają termin wykonania pracy od dnia ……………..…….. do  dnia ............................... . 

 

Wynagrodzenie wykonawcy ustala się w wysoko ści brutto ....................................................... zł 

(słownie ..................................................................................................................................... zł). 

W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia Wykonawca łącznie z przekazanym dziełem 

przekazuje na rzecz Zamawiającego prawa autorskie majątkowe do wykorzystania dzieła przez 

Zamawiającego na następujących polach eksploatacji: 

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

 – bez dodatkowego wynagrodzenia. 

§ 1 

Wypłata wynagrodzenia realizowana będzie po wykonaniu i odbiorze dzieła na podstawie 

rachunku w formie przelewu na konto bankowe, a w przypadku jego braku - przekazem 

pocztowym na koszt Wykonawcy. 

§ 2 

Realizacja wypłaty wynagrodzenia nastąpi nie później niż 14 dni po przyjęciu rachunku. 

§ 3 

Sprawy nieuregulowane niniejszą umową będą rozstrzygane na podstawie przepisów Kodeksu 

cywilnego i ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst 

jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami).* 

§ 4 

Wszelkie zmiany w niniejszej umowie wymagają formy pisemnego aneksu do umowy 

akceptowanego przez obydwie strony pod rygorem nieważności. 

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

 (Wykonawca)          (Zamawiaj ący)  

............................................ 
(Kwestor) 

Zgodnie z Prawem zamówień publicznych: 

.................................................. 
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R A C H U N E K 

dla Uniwersytetu Wrocławskiego pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, NIP 896-000-54-08 

Rachunek z dnia ............................. za wykonanie pracy zgodnie z zawartą umową o dzieło 

na kwotę ........................ zł (słownie: ........................................................................................ zł). 

Konto bankowe Wykonawcy _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / 

Nr konta osobistego 

....................................... 
Wykonawca 

Stwierdzam, że praca objęta powyższą umową została wykonana i przyjęta. 

Umowę sprawdzono pod względem merytorycznym i zatwierdzono. 

Wrocław, dnia ............................. 

....................................... 
  Zamawiający 

Należność ........................................................................................................................................ 

Koszty uzysk. 20%, 50%, bez kosztów ........................................................................................... 

Podatek 20%, 19% .......................................................................................................................... 

Do wypłaty ....................................................................................................................................... 

Kwotę zł ................................ słownie: ............................................................................................ 

otrzymałem dnia .............................................................................................................................. 

podpis Wykonawcy 

 

Wypłaty dokonał/a: 

z pobranej zaliczki ........................................................................................................................... 
(imię i nazwisko oraz stanowisko wypłacającego) 

sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym 

......................................................................................................................................................... 
 
* Niniejszy wzór umowy o dzieło (autorskiej) nale ży stosowa ć w przypadku zawierania 
umowy z: 

- recenzentem rozprawy doktorskiej, autorem opracowan ia oceny dorobku 

naukowego zwi ązanego z przewodami habilitacyjnymi oraz opracowani a oceny 

całokształtu dorobku naukowego, 

- autorem wykładu nieb ędącym pracownikiem Uniwersytetu Wrocławskiego.
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