
Pismo okólne Nr 20/2013/2014 

Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

z dnia 3 marca 2014 r. 

 

w sprawie wprowadzenia wzorów protokołu odbioru oraz przekazania dzieła 

wykonanego na podstawie umowy o dzieło  

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

(Dz. U. z 2012 r.,  poz. 572, z późn. zm.)  

 

informuję, 

 

co następuje:  

 

§ 1 

 

1. Wprowadzam wzory protokołu odbioru oraz przekazania dzieła wykonanego na 

podstawie umów o dzieło zawieranych przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego z 

pracownikami oraz osobami niebędącymi pracownikami Uczelni. 

2. Protokoły odbioru oraz przekazania dzieła stanowią: 

1) załącznik nr 1 do niniejszego pisma okólnego – dotyczy przekazania dzieła o 

materialnym charakterze 

2) załącznik nr 2 do niniejszego pisma okólnego – dotyczy odbioru dzieła o 

niematerialnym charakterze 

3. Protokoły dotyczą umów o dzieło, których wzory stanowią: 

1) załącznik nr 3 do Pisma okólnego Nr 3/U/2004/205 Rektora UKW z dnia 1 września 

2005 r. w sprawie wprowadzenia wzorów umów o dzieło i umów zlecenia zawartych z 

pracownikami oraz osobami spoza Uczelni na czynności związane z prowadzeniem 

działalności naukowo – badawczej oraz czynności administracyjne, obsługi i inne 

2) załącznik nr 7 do Pisma okólnego Nr 2/U/2004/2005 Rektora UKW z dnia 1 września 

2005 r. w sprawie wprowadzenia wzorów umów zlecenia i umów o dzieło zawartych z 

pracownikami i osobami spoza Uczelni na czynności związane z prowadzeniem zajęć 

dydaktycznych na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, doktoranckich i 

podyplomowych   

4. Pismo okólne wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

                                                                                                        Rektor 

 

 

 

 

                                                                                prof. dr hab.  Janusz Ostoja-Zagórski 

 

 

 



Załącznik nr 1  

do Pisma okólnego Nr 20/2013/2014  

Rektora UKW  

z dnia 3 marca 2014 r.   

 

 

 

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA DZIEŁA 

 

 

Spisany w dniu ………………………………….. pomiędzy: 

 

Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego, w imieniu którego wykonanie i 

przyjęcie dzieła stwierdza 

 

………………………………………………………………………………..
1
 

zwanym dalej Zamawiającym 

 

a 

 

………………………………………………………………. 

 

zwanym dalej Wykonawcą 

 

 

dotyczący odbioru dzieła wykonanego dla Zamawiającego przez Wykonawcę na 

podstawie umowy z dnia ………….………….nr………..……………. dzieła 

pod nazwą: ..................................…………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

 

Wykonawca oświadcza, że wydaje dzieło Zamawiającego, który oświadcza, że 

dzieło odbiera w całości i nie wnosi zastrzeżeń do jakości jego wykonania oraz 

zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji potwierdzającej wykonanie 

ww. umowy. 

 

…………………..        ……………………. 

 

(Za zamawiającego)           (Wykonawca)

                                                 
1
 w przypadku, gdy wykonawcą jest kierownik projektu, podpisuje Dyrektor Instytutu 

w przypadku, gdy wykonawcą jest dyrektor Instytutu, podpisuje Dziekan 

w przypadku, gdy Wykonawcą jest Dziekan, podpisuje Prorektor 

 

 



Załącznik nr 2  

do Pisma okólnego Nr 20/2013/2014  

Rektora UK W  

z dnia 3 marca 2014 r.   

 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU DZIEŁA 

 

 

Spisany w dniu ………………………………….. pomiędzy: 

 

Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego, w imieniu którego wykonanie i 

przyjęcie dzieła stwierdza 

 

………………………………………………………….- dysponent środków 

zwanym dalej Zamawiającym 

 

a 

 

………………………………………………………………. 

 

zwanym dalej Wykonawcą 

 

dotyczący odbioru dzieła wykonanego dla Zamawiającego przez Wykonawcę na 

podstawie umowy z dnia ………….………….nr………..……………. dzieła 

pod nazwą:……………………………………………………………………...  

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

 

 

Wykonawca oświadcza, że wykonał dla Zamawiającego dzieło, a Zamawiający 

potwierdza wykonanie dzieła i nie wnosi zastrzeżeń do jakości jego wykonania 

 

 
 

…………………..        ……………………. 

 

(Za zamawiającego)         (Wykonawca) 

 


