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Komunikat nr 25
Prorektora UJ ds. badah naukowych i funduszy strukturalnych
z 5 sierpnia 2014 roku
w sprawie: prawidlowosci kwalifikowania umow cywilnoprawnych zawieranych
w ramach dzialalnosci badawczej, w tym w szczegolnosci w ramach
projektow realizowanych na Uniwersytecie Jagiellonskim

W zwiazku z otrzymanym wystaj>ieniem pokontrolnym Narodowego Centrum Nauki,
dotycz^cym kontroli jednego z projektow badawczych realizowanych na Uniwersytecie
Jagiellonskim, w ktorym zarzucono dokonywanie blednej kwalifikacji zawieranych umow
cywilnoprawnych i nieprawidlowe formulowanie przedmiotu tych umow, informuj?
co nastepuje:
Niezmiemie istotnym, a zarazem brzemiennym w skutki, jest prawidlowe okreslenie
przedmiotu umowy. Aby moc tego dokonac w sposob trafny nalezy pamietac. ze dla
kwalifikacji konkretnej umowy iako umowv zlecenia albo umowv o dzieto, istotna jest tresc
umowy oraz rzeczywisty przedmiot zadan wykonawcv/zleceniobiorcy. a nie sam tvtul
umowv. Przed zawarciem danej umowy nalezy zatem kazdorazowo sprawdzic zakres
wykonywanych przez kontrahenta prac i prawidlowo okreslic charakter umowy, a takze
ocenic, czy ewentualnie powstale dzielo nosi znamiona utworu na gruncie przepisow ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90,
poz. 631, z pozn. zm.). Umowa o dzielo rozni sie od umowv zlecenia koniecznoscia
uzyskania rezultatu, ktorym lest okreslone w umowie dzielo. Umowa zlecenia z kolei jest
umowq. nakierowana na podiecie dzialan i dokonywanie okreslonych czynnosci przez
przyjmuiacego zlecenie. Istotnym jest rowniez fakt, ze rezultat osiagniety w umowie o dzielo
moze miec charakter materialny lub niematerialnv. zawsze jednak powinien on zostac
utrwalony. Przykladem dziela o charakterze niematerialnym jest rysunek, plan techniczny,
dzielo naukowe czy literackie.
Z uwagi na powyzsze bardzo waznym jest, by w okresleniu przedmiotu umowy
cywilnoprawnej zwracac uwag? na rodzaj dzialan przekazywanych wykonawcy do realizacji,
a w przypadku planowanego zaistnienia koricowego rezultatu przedmiotowej umowy zadbac,
by odzwierciedlal ten fakt sam przedmiot umowy (a takze jej tytul).
Rozroznienie umow cywilnoprawnych ma bardzo duze znaczenie przy okresleniu
obowiqzkow wobec Zakladu Ubezpieczen Spolecznych. Chodzi glownie o kwestie
koniecznosci terminowego zgloszenia drugiej strony umowy do ubezpieczen spolecznych
i ubezpieczenia zdrowotnego oraz prawidtowosci wystawiania rachunkow z tytuhi
wykonywanych zadan (w tym rozpoznania wysokosci kosztow uzyskania przychodu).
Konieczne jest zatem szczegolowe sprawdzanie przedmiotow zawieranych umow
i dokonywanie ich prawidknvej kwalifikacji, co w glownej mierze lezy w kompetencjach
kierownikow projektow oraz liderow zadan badawczych. Jezeli po dokonanei
aktualizacii/weryfikacji okaze sie. ze we wniosku projektowym wskazano nieprawidlowa

forme zawieranei umowv cywilnoprawnei. nalezv dokonac odpowiedniei zmianv w tym
zakresie i zwrocic sie pisemnie do Prorektora UJ ds. badan naukowych i fonduszv
strukturalnych 2 wtiioskiem o dokonanie modyfikacji kwalifikacii umowv. podaiac
kazdorazowo merytoryczne przyczyny. implikujace koniecznosc dokonania zmianv.
Bledna kwalifikacia zawieranycli umow cywilnoprawnych moze wiazac sie z wieloma
negatywnymi konsekwencjami dla Uniwersytetu Jagiellonskiego. zwlaszcza w postaci
koniecznosci korekty wyplaconych wynagrodzeii oraz zaplaty odsetek od nieuregulowanych
caJkowicie lub zanizonvch naleznosci publicznoprawnych. co wiaze sie z odpowiedzialnoscia
w zakresie dyscvplinv fmansow publicznych.
Zwazywszy na wag? opisanego problemu informuj^ ze niedostosowanie si? do
powyzszych zalecen skutkowac b?dzie koniecznosci^ wyci^gni^cia przez Uniwersytet
Jagiellonski konsekwencji wobec odpowiedzialnych w przedmiotowym zakresie osob. Chca_c
ulatwic dokonywanie prawidlowej kwaliflkacji umow cywilnoprawnych oraz dopelnienie
wszelkich innych obowi^zkow z tym zwiqzanych, planuje si? m.in. przeprowadzenie
w Uniwersytecie Jagiellonskim cyklu szkolen, w ktorych uczestniczyc b?d^ osoby wskazane
przez kierownikow poszczegolnych jednostek organizacyjnych UJ. Osoby te b?d^
delegowane do pomocy kierownikom projektow w omawianym zakresie. Ponadto
przypominam, ze w kazdym przypadku pomoca_ shizq- pracownicy Dziatu Spraw Osobowych
a takze Dziatu Programow Badawczych i Dziahi Funduszy Strukturalnych, natomiast
wprzypadkach skomplikowanych i kontrowersyjnych istnieje mozliwosc zwracania si? do
radcow prawnych Uniwersytetu celem uzyskania wsparcia w prawidlowej kwaliflkacji
zawieranych umow.
Reasumuja_c3 zwracam raz jeszcze szczegolna^ uwag? na koniecznosc dokonywania
prawidlowej kwaliflkacji zawieranych w ramach dzialalnosci naukowo-badawczej umow
cywilnoprawnych oraz istnieja^ odpowiedzialnosc w tym zakresie. Zalecam takze
weryfikacj? juz zawartych umow i w razie wykrycia nieprawidlowosci dokonanie mozliwych
modyfikacji. Pomocy w analizie zakresu przedmiotow umow (w przypadkach trudnych) sluz^
radcy prawni Uniwersytetu, a przy modyfikacjach umow juz zawartych moga_ Panstwo
uzyskac pomoc w Dziale Spraw Osobowych.
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