
UMOWA O DZIEŁO DYDAKTYCZNE NR …………. 
z jednoczesnym przeniesieniem autorskich praw majątkowych 

 
 

zawarta w ....................................... w dniu ………………………………………………………………. r. pomiędzy: 
1. Uniwersytetem  Jana Kochanowskiego w Kielcach 

………………………………………………………………………………………………………………………………..,  

        ul. ………………………………………………..zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez: 

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

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

a Panem/ią/ ……………. ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

legitymującą cym/ą  się dowodem osobistym nr ……………………………………………………………………………… 

PESEL: ………………………………………             NIP  ………………………………………………………………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą”. 

Dane Wykonawcy dla celów podatkowych: 

Data urodzenia   ………………….         Miejsce urodzenia  …………………………………………………………. 

Imię ojca  ……………………….        Imię matki  ……………………………………….................................... 

Miejsce zamieszkania: ……………………………………………………………………..................................... 

(kod pocztowy, miejscowość) 

Ulica: ……………………..….    nr domu....................     nr mieszkania  …………………….…………………. 

Województwo ………………….    Powiat ……………………………….. Gmina ………………………………....... 

Urząd Skarbowy:   …………...………………….………………………………………………………………………………… 

                                                                   (nazwa, ulica) 

  

Pozostałe dane niezbędne do celów podatkowych zawiera oświadczenie Wykonawcy stanowiące 

załącznik do umowy. 

 

 
§ 1 

Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dzieła polegającego na: 

przygotowaniu, opracowaniu i przeprowadzeniu zajęć dydaktycznych z przedmiotów określonych  

w załączniku do umowy. 

1. Zakres przedmiotowy umowy obejmuje: 

a) opracowanie autorskiego programu zajęć z przedmiotu określonego w załączniku do umowy  

z uwzględnieniem standardów nauczania przewidzianych  odpowiednimi przepisami prawa, 

b) opracowanie i przygotowanie konspektu prowadzonych zajęć, 

c) przygotowanie szczegółowego programu zajęć oraz ich realizację, a także przeprowadzenie 

dodatkowych merytorycznych konsultacji zajęć, 
d) opracowanie tematyki zadań do: sprawdzianów, zaliczeń i egzaminów oraz ich 

przeprowadzenie zgodne z obowiązującymi przepisami, w terminie ustalonym z Kierownikiem 

jednostki organizacyjnej prowadzącej zajęcia dydaktyczne, 

e) dokonanie oceny i realizacji prac osób uczestniczących w zajęciach, przedłożonych Wykonawcy 

przez Zamawiającego, 



f) uzupełnienie ocen poprzez moduł Wirtualna Uczelnia w Zintegrowanym Systemie 

Informatycznym, 

g) złożenie protokołów zaliczenia przedmiotu. 

2.  Program zajęć przygotowany przez Wykonawcę wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

 

§2 

 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje wynikające z przepisów o  

     szkolnictwie wyższym oraz doświadczenie zawodowe zapewniające wykonanie dzieła  
     objętego umową na najwyższym poziomie, w sposób staranny i sumienny, według  

     standardów i norm stosowanych w tym zakresie, tak aby umowa została zrealizowana  

     zgodnie z celem, dla którego została zawarta. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dzieła osobiście. 

 

§ 3 

Zamawiający udostępni nieodpłatnie Wykonawcy niezbędne do wykonania przez niego dzieła, sale 

wykładowe, laboratoria komputerowe, urządzenia audiowizualne itp. w terminach i na zasadach 

określonych odrębnie przez Kierownika jednostki organizacyjnej. 

 
§ 4 

Terminy zajęć oraz konsultacji prowadzonych przez Wykonawcę w ramach wykonania umowy określa 

zatwierdzony przez Kierownika jednostki organizacyjnej terminarz stanowiący załącznik do umowy. 

 

§ 5 

1.  Rozpoczęcie wykonywania dzieła nastąpi w dniu  …………………………………… 
2. W przypadku niemożności rozpoczęcia , kontynuowania lub zakończenia dzieła w terminie 

Wykonawca bezzwłocznie poinformuje Kierownika jednostki organizacyjnej o zaistniałej  

przeszkodzie. 

3.  W przypadku określonym w ust.2  Zamawiający, na wniosek Kierownika jednostki  
     organizacyjnej jest uprawniony do: 

a) odstąpienia od umowy, 

b) powierzenia dalszego wykonywania dzieła innemu wykonawcy, 

c) zmiany terminu wykonania dzieła. 

4.  Zamawiający bezzwłocznie zawiadamia Wykonawcę o podjętej decyzji. 

 

 

§ 6 

1.  Strony postanawiają, że dzieło wykonywane  będzie częściami, w terminach miesięcznych  
     z wynagrodzeniem wypłacanym za każdą odebraną część na podstawie zatwierdzonego  

     rachunku. 

2.  Ostateczny termin wykonania dzieła ustala się na dzień …………………………………… 
3.  Odbiór każdej części dzieła dokonywany będzie po przedstawieniu przez Wykonawcę  

     sprawozdania z wykonanych zajęć dydaktycznych oraz protokołu zaliczeń. 

 

 

 

§ 7 

Jeżeli Wykonawca wykonuje dzieło w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową Zamawiający może 
skorzystać z uprawnień określonych w art. 636 § 1 kodeksu cywilnego. 

 

 



§ 8 

1.  Tytułem wynagrodzenia za wykonane dzieło Wykonawca otrzyma kwotę ………………………złotych 

brutto/ słownie: ………………….. ………………………………………………………………….. złotych  

2.  Wynagrodzenie określone w ust.1 obejmuje wszelkie czynności określone w §1 umowy oraz 

wszelkie wydatki Wykonawcy poniesione przez niego w związku lub w wykonaniu umowy. 

3.  Wynagrodzenie jest płatne przelewem: 

a) po dokonaniu odbioru wykonanego dzieła lub umówionej jego części, 

b) po przedłożeniu rachunku zaakceptowanego przez Kierownika jednostki organizacyjnej, 

c) w terminie 30 dni od przyjęcia prawidłowo wystawionego rachunku na konto wskazane przez 
Wykonawcę. 

4. Wzór rachunku stanowi załącznik do umowy.  

 

 

§ 9 

1.  Z chwilą odebrania dzieła Wykonawca przenosi na Zamawiającego przysługujące mu autorskie 

prawa majątkowe do wykonanego dzieła na następujących polach eksploatacji: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 

techniką cyfrową   
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – 

wprowadzanie do obrotu, prezentacja – w tym na stronach internetowych, użyczenie lub 

najem oryginału albo egzemplarzy 

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w inny sposób – publiczne wykonanie, wystawienie, 

wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie 

utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie 

wybranym.  

2.  Wykonawca nie zachowuje wyłącznego prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa 

autorskiego 

3.  Kwota określona w § 8 ust.1 umowy obejmuje również wynagrodzenie z tytułu przeniesienia 
autorskich praw majątkowych na Zamawiającego. 

 

§ 10 

 

1. Zamawiający na podstawie art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (tekst jedn., Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) upoważnia Wykonawcę do 

przetwarzania danych osobowych w zbiorze danych dotyczących osób studiujących na Wydziale 

……………………………. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  w zakresie …………….1 (dane 

przetwarzane tradycyjnie oraz za pośrednictwem elektronicznej bazy Systemu Obsługi Toku 

Studiów; dane niezbędne do przeprowadzenia zajęć dydaktycznych  i oceny osiągniętych efektów 
kształcenia). 

2. Zamawiający nadaje wykonawcy identyfikator ………………………, umożliwiający zalogowanie się do 

bazy Systemu Obsługi Toku Studiów poprzez moduł Wirtualna Uczelnia w Zintegrowanym 

Systemie Informatycznym.  

3. Zamawiający udziela Wykonawcy upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, na okres 

obowiązywania umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przepisami wewnętrznymi dotyczącymi ochrony danych 

osobowych obowiązującymi u Zamawiającego w szczególności z Zarządzeniem Rektora nr 

                                                 
1
 „P” – pełne uprawnienia;„ E” – prawo do edycji (modyfikacji) danych; „O” – prawo do odczytu danych; ,,D” – 

prawo do dodawania danych; ,,U” – prawo do usuwania danych; „K” – prawo do wykonywania kopii danych; 

,,W” – prawo do wydruku danych; ,,Z” – prawo do zapisu danych; ,,I” – inne 



……../…….. w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych tradycyjnie i w systemach 
informatycznych. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy udostępnionych mu danych osobowych 

oraz informacji o sposobach ich zabezpieczenia. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Zamawiającego  

na potrzeby związane z wykonywaniem dzieła , zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych. 

 

§ 11 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 12 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego 

w szczególności art. 627-646 kc oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych /tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz.631/. 

 

§ 13 

W sprawach spornych właściwym miejscowo jest sąd siedziby Zamawiającego. 

 
§ 14 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje 

Wykonawca. 

 

 

Wrażam  zgodę  na przetwarzanie danych osobowych, a w wypadku umów do projektów UE zgodę  

na ujawnienie do rozliczeń  wartości umowy.                                                                       

 

 
Wykonawca:                                                                            Zamawiający: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



ZAŁĄCZNIK 

DO UMOWY O DZIEŁO DYDAKTYCZNE 

Nr ..................... 

z jednoczesnym przeniesieniem autorskich praw majątkowych 

z dnia ......................... 

 

 

 

Rok studiów, kierunek Przedmiot, rodzaj zajęć Liczba 

godzin 

  

Liczba 

grup 

studenck

ich 

Liczba 

godzin 

ogółem 

     

     

     

 

 

 

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

 Wykonawca          
         

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

                                                                                   Kierownik jednostki organizacyjnej/Kierownik Projektu 

 

 

 

 

 

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

       Dziekan Wydziału 
 

 

 

 

 

 

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

         Zamawiający 



........................, dnia .................................. 

 

 

 

 

KALKULACJA KOSZTÓW  

DO UMOWY O DZIEŁO DYDAKTYCZNE 

Nr .....................  

z jednoczesnym przeniesieniem autorskich praw majątkowych  

 

Rok studiów, kierunek Przedmiot, rodzaj zajęć Liczba 

godzin  

Liczba 

grup 

studenck

ich 

Liczba 

godzin 

ogółem 

 

Koszt 

      

      

      

      

   Koszt za całość 
umowy 

 

 

 

......................   X ...............................   = ....................................... 
Ilość godzin stawka za 1 godzinę  kwota za całość umowy 

 

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

                                                                                   Kierownik jednostki organizacyjnej/Kierownik Projektu 

 

 

 

 

 

 

 

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

         Dziekan Wydziału 

 

 

 

 

 

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

Zamawiający 

 

 



OŚWIADCZENIE 
do umowy o dzieło dydaktyczne z przeniesieniem praw autorskich 
 

                                nr …………………………………zawartej w dn………………………… 
 

Nazwisko  i  imię …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Data i miejsce urodzenia …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

PESEL …………………………………………………………………….      NIP…………………………………………………………………………… 

Nr telefonu…………………………………………………………...       e-mail ……………………………………………………………………… 

Urząd Skarbowy ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Obywatelstwo ……………………………………………. Paszport Nr…………………………………………………………………………………… 
(dotyczy obcokrajowców) 

Adres zamieszkania 
Miejscowość ……………………………………… Ulica  .……………………………………. Nr domu/mieszkania …………………………… 

Kod pocztowy ………………………………….. Poczta …………………………………... 

Gmina………………………………………………… Powiat ………………………………….. Województwo……………………………………… 

Adres do  korespondencji (jeśli jest inny niż adres zamieszkania) 

Miejscowość ……………………………………... Ulica …………………………………….. Nr domu/mieszkania …………………………… 

Kod pocztowy ………………………………….. Poczta ………………………………… 

Gmina…………………………………………….....Powiat ……………………………….. Województwo……………………………………... 

Oświadczam, że: 

1. Jestem zatrudniony(a) w oparciu o umowę o pracę lub równorzędną w  Uniwersytecie Jana 

Kochanowskiego w Kielcach: 

o TAK 

o NIE 

2. Pozostaję w rejestrze bezrobotnych: 

o TAK 
o NIE 

3. Prowadzę działalność gospodarczą  lub jestem  zarejestrowanym podatnikiem podatku od 

towarów i usług: 

o TAK 

o NIE 

4. Upoważniam Dział Płac Uniwersytetu  Jana Kochanowskiego w Kielcach  do przekazania 

wyliczonej należności wynikającej z umowy na rachunek bankowy :  

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

                                                    
Stwierdzam, że powyższe dane podałem(am) zgodnie ze stanem rzeczywistym, a  o wszelkich zmianach 

dotyczących treści powyższego oświadczenia uprzedzę Zleceniodawcę na piśmie przed terminem wypłaty 
wynagrodzenia wynikającego z umowy. 
 

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

                                                                                                                                                      ( data i podpis składającego oświadczenie) 
UWAGA! W Przypadku zmiany nazwiska, adresu, urzędu skarbowego, rachunku bankowego proszę wypełnić nowy druk i doręczyć do Działu 
Płac Uniwersytetu  Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego 5 pok. 62) 

∗ niepotrzebne skreślić 



RACHUNEK  
do umowy o dzieło dydaktyczne z jednoczesnym przeniesieniem 

autorskich praw majątkowych 
 

Na podstawie § 8 umowy o dzieło  z jednoczesnym przeniesieniem  praw autorskich nr …............ 
z dnia ……………………….., proszę o wypłacenie (całości /części) wynagrodzenia w kwocie 

…………………………. z  tytułu opracowania programu autorskiego zajęć, opracowania i przygotowania 

konspektu tych zajęć, oraz przeprowadzenia od dnia ……………………..20….. r. do dnia …………………… 

20..... r. …………………… godzin z przedmiotu (ów)………………………… na wskazany przeze mnie rachunek 

bankowy. 

Zestawienie przeprowadzonych zajęć w okresie od dnia ……………………….. do dnia …………………….. 
 

Rok, 

kierunek, 

typ i forma 

studiów, 

 

Przedmiot, 
Rodzaj zajęć 

 

Liczba 
godzin 

   

   

   

 

Jako autor oświadczam, że prace stanowiące przedmiot umowy stanowią utwór w rozumieniu 

przepisów prawa autorskiego i mój udział w pracy twórczej przy jego powstaniu wyniósł 100%, w 

związku z powyższym wnoszę o zastosowanie 50% normy kosztów uzyskania przychodu z tytułu 

wynagrodzenia należnego za wykonanie przedmiotu niniejszej  umowy 
 

…………………………………………………… 

                                                                                                                         (podpis Wykonawcy – Autora) 

 
 

Należność brutto: ..........................(słownie zł.....................................................................................................) 

 

 

Prace przyjął  ..............................................................................................................................                                                                

                                                            (data i podpis) 

 

Sprawdzono pod względem merytorycznym ………………………………………………………………………….. 

        (dziekan) 

 

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym............................................................. 

                                                                                                              (data i podpis) 

 

 

 

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

                                                                                                                (Kwestor) 

 

 

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

                                                                                                            (Kanclerz/Rektor) 

 


