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 ............................................. ……………….. 
(pieczątka jednostki organizacyjnej Uczelni) 

Załącznik nr 8b do zarządzenia Rektora 
nr 6 z dnia 18 stycznia 2018 r. 

 ............................................. ……………….. 
(nr badania) 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY 
/Kopię należy dołączyć do rachunku/ 

naukowej pracy badawczej pt.: 

„………………………………………………………………………………………………..” 

 
Wykonawca/Przedstawiciel Wykonawcy:  ........................................................................  

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

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

Zamawiający/Przedstawiciel Zamawiającego:  .................................................................  

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

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

Termin rozpoczęcia i zakończenia pracy badawczej:  ......................................................  

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

Nazwa jednostki organizacyjnej:  ......................................................................................  

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

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

1. Syntetyczny opis wyników: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



2 

2. Rozliczenie finansowe: 

1) wynagrodzenia (z pochodnymi)  

2) materiały  

3) usługi  

4) delegacje  

5) inne  

6) narzut kosztów  

7) literatura naukowa  

8) aparatura  

OGÓŁEM  

3. Komisja powołana przez dziekana kolegium lub właściwego prorektora  

(w przypadku jednostek pozakolegialnych) – …………..………………………………. 

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

w składzie (imiona, nazwiska, tytuły lub stopnie naukowe, miejsce pracy): 

przewodniczący: …………………………………………………………………………… 

członkowie: ………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

dokonała w dniu …………………………………… oceny i odbioru wyników naukowej 

pracy badawczej pt.: „ ...............................................................................................  

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

 ............................................................................................................................... ” 

4. Wyniki w imieniu Wykonawcy przedstawił (nazwisko, imię, tytuł lub stopień 

naukowy):  .................................................................................................................  

w formie jak następuje (wymienić pełny zestaw opracowań i ich cechy 

identyfikacyjne):  ........................................................................................................  

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

 ..................................................................................................................................  
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5. Naukową pracę badawczą wykonał zespół w składzie: 

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

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

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

6. Opinię o wykonanej pracy badawczej przedstawił (imię, nazwisko, tytuł lub stopień 

naukowy, jednostka organizacyjna):  .........................................................................  

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

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

7. Po zapoznaniu się z przedstawionymi wynikami i przedmiotem umowy –  

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

komisja stwierdza*: 

�  praca badawcza została wykonana właściwie i zgodnie z umową, a wyniki są 

należycie udokumentowane; 

�  komisja przyjmuje przedstawione wyniki i zatwierdza do wypłaty 

wynagrodzenie; 

�  komisja przyjmuje przedstawione wyniki z zaleceniem następujących 

uzupełnień: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….., 

które zostaną wykonane w ramach umowy w terminie do ……........…………; 

�  naukowa praca badawcza została wykonana niezgodnie z umową: 

Wykonawca wprowadzi poprawki wg ustaleń zawartych w załączniku nr …...... 

w terminie do ...................................................., komisja wyznacza dodatkowy 

termin odbioru komisyjnego ……...........................................……….…………; 

�  komisja przyjmuje wyniki z usterkami, lecz ze względu na niewspółmierność 

kosztu usunięcia usterek w stosunku do efektów, które będą uzyskane  

w następstwie ich usunięcia postanawia odpowiednio obniżyć wynagrodzenie 

w wysokości określonej w umowie. 

                                              
* Wybrać właściwe (pozostałe opcje skreślić). 
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8. Komisja swoje stanowisko uzasadnia następująco (podać uzasadnienie stanowiska 

komisji oraz ewentualnie odrębnych stanowisk poszczególnych jej członków): 

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

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

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

9. Komisja formułuje następujące wnioski*: 

�  kontynuować/przerwać* realizację pracy badawczej w dalszych etapach; 

�  zagospodarować majątkowe składniki zakupione lub wytworzone w trakcie 

wykonywania pracy badawczej następująco: ……………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

�  podjąć następujące przedsięwzięcia zmierzające do wykorzystania ocenianych 

wyników (publikacje itp.): …………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……….………………………………………………………………………………..; 

�  inne uwagi: ……...........................................………………………………....…… 

………………………………………………………………………………………...; 

�  zgłoszenie pracy do nagrody: ……………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

10. Nazwiska i imiona członków komisji oraz podpisy członków komisji powołanej 

przez Zamawiającego: 

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

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

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

11. Nazwisko i imię oraz podpis Wykonawcy/Przedstawiciela Wykonawcy: 

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

 

Warszawa, dnia ……………………….. 
 


