DO-0130/48/2014
Zarządzenie nr 48
Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
z 5 czerwca 2014 roku
w sprawie:

wprowadzenia wzoru umowy zawieranej pomiędzy Uniwersytetem
Jagiellońskim, a kierownikiem projektu niebędącym pracownikiem
Uniwersytetu Jagiellońskiego

Na podstawie art. 27 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w związku
z Regulaminem zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w Uniwersytecie
Jagiellońskim w realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł innych niż określone
w art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym zarządzam,
co następuje:
§1
Wprowadza się wzór umowy zawieranej pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim,
a kierownikiem projektu niebędącym pracownikiem Uniwersytetu Jagiellońskiego,
stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

Prof. dr hab. med. Wojciech Nowak

Dotyczy:
– wszystkie jednostki organizacyjne UJ (bez Collegium Medicum)

Załącznik do zarządzenia nr 48 Rektora UJ z 5 czerwca 2014 r.

UMOWA POMIĘDZY UNIWERSYTETEM JAGIELLOŃSKIM
A KIEROWNIKIEM PROJEKTU............................................................................
NIEBĘDĄCYM PRACOWNIKIEM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

zawarta w dniu........................................................................................................................................
zwana dalej Umową,
pomiędzy:
Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków,
NIP: 675-000-22-36, REGON: 000001270, zwanym dalej Uniwersytetem,
reprezentowanym przez:
prof. dr. hab. Stanisława Kistryna – Prorektora UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych
przy kontrasygnacie Kierownika Jednostki………………………………………………………….
oraz przy kontrasygnacie finansowej Kwestora UJ
a
Panem/Panią
.............................................................................................................................................................
legitymującym się dowodem tożsamości............................................................................................
zamieszkałym w......................................pod adresem........................................................................
będącym Kierownikiem Projektu........................................................................................................
na podstawie...................................................................................................z dnia............................
zwanym(ą) dalej Kierownikiem Projektu,
zwanych dalej łącznie Stronami.
Preambuła
Zważywszy, iż zawarta została Umowa ..............................................................................................
(określić nazwę umowy, datę, ew. podstawę)

pomiędzy.............................................................................................................................................
stanowiąca podstawę realizacji Projektu opisanego w tejże Umowie,
zwana dalej Umową Źródłową,
Strony postanowiły co następuje:
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§1
Cel i charakter Umowy
1. Niniejsza Umowa zawarta zostaje w celu określenia praw i obowiązków Stron oraz prawidłowej
realizacji Umowy Źródłowej.
2. Strony zgodnie oświadczają, że niniejsza Umowa nie ma charakteru umowy o pracę; zawarcie jej
nie stanowi podstawy dla zatrudnienia Kierownika Projektu w Uniwersytecie Jagiellońskim.
§2
Klauzule salwatoryjne
1. Niniejsza Umowa nie zawiera zapisów lub sformułowań, które byłyby sprzeczne z Umową
Źródłową.
2. W sytuacji gdyby którekolwiek postanowienie niniejszej Umowy stało się nieważne lub
bezskuteczne, nie wpłynie ono na ważność i skuteczność pozostałych jej postanowień. Nieważne
lub bezskuteczne postanowienie zostanie zastąpione przez Strony postanowieniem ważnym,
o treści najbardziej odpowiadającej zgodnym zamiarom Stron.
§3
Podstawy realizacji Projektu
1. Projekt

realizowany

będzie

zgodnie

z

Harmonogramem,

zawartym

w

Umowie

Źródłowej/stanowiącym załącznik nr ……….. do Umowy Źródłowej oraz w jej aneksach.
2. Środki finansowe przekazywane na realizację Projektu, wykorzystywane będą zgodnie
z Kosztorysem zawartym w Umowie Źródłowej/stanowiącym załącznik nr .......... do Umowy
Źródłowej oraz w jej aneksach, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, wytycznymi do
Projektu oraz z regulacjami wewnętrznymi Uniwersytetu.
3. Przekazywanie środków finansowych przeznaczonych na realizację Projektu może zostać
uwarunkowane ich dostępnością na koncie Uniwersytetu.
4. Środki finansowe wydawane będą przez Kierownika Projektu za zgodą Kierownika
Jednostki .........................................., przy kontrasygnacie finansowej Kwestora Uniwersytetu, do
wysokości kwoty opisanej w pełnomocnictwie udzielonym mu przez Rektora Uniwersytetu
Jagiellońskiego.
5. Wydatki niespełniające wymogów opisanych w ust. 4, ponoszone będą przez Kierownika
Projektu za zgodą Prorektora UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych lub Rektora
Uniwersytetu Jagiellońskiego, przy kontrasygnacie finansowej Kwestora Uniwersytetu.
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6. Dopuszczalna brzmieniem zapisów Umowy Źródłowej lub aneksów do niej sporządzonych
zmiana sposobu lub terminów wydawania środków przez Kierownika Projektu może nastąpić po
wcześniejszej pisemnej zgodzie pełnomocnego Kierownika Jednostki, o którym mowa w ust. 4.
§4
Obowiązki Uniwersytetu Jagiellońskiego
1. Projekt objęty Umową Źródłową realizowany będzie z wykorzystaniem infrastruktury
Wydziału/Jednostki ........................................................................... Uniwersytetu Jagiellońskiego.
2. W ramach realizacji obowiązków wynikających z Umowy Źródłowej, Uniwersytet zobowiązuje
się do umożliwienia dostępu do sprzętu badawczego, zasobów bibliotecznych, laboratoriów oraz
archiwów, jeśli ich wykorzystanie będzie niezbędnym dla realizacji przedmiotu niniejszej
Umowy.
§5
Obowiązki Kierownika Projektu
1. Kierownik Projektu ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność wobec Uniwersytetu za
prawidłową i terminową realizację zadań powierzonych mu w ramach Projektu objętego Umową
Źródłową, prawidłowość wydatkowania środków w ramach realizacji Projektu, a także za
poprawną i kompletną treść dostarczonej dokumentacji przez cały okres realizacji Projektu oraz
czas weryfikacji Projektu po jego zakończeniu oraz okres utrzymania jego efektów.
2. Kierownik Projektu zobowiązuje się do dołożenia należytej, profesjonalnej staranności oraz
pełnego zaangażowania w prace Zespołu realizującego Projekt objęty Umową Źródłową.
Odpowiedzialność Kierownika Projektu za działania Zespołu obejmuje także czas weryfikacji
Projektu po jego zakończeniu oraz okres utrzymania jego efektów.
3. Kierownik Projektu zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Uniwersytetu o każdej
okoliczności mogącej mieć wpływ na realizację przedmiotu Umowy Źródłowej.
4. Kierownik Projektu zobowiązuje się do udzielania Uniwersytetowi pełnych i prawidłowych
informacji oraz przedstawiania dokumentów dotyczących realizacji Projektu na każde żądanie
Uniwersytetu.
5. Kierownik Projektu zobowiązuje się do uprzedniego przedstawiania Uniwersytetowi w formie
pisemnej propozycji zmian warunków lub terminów realizacji Projektu, na wprowadzenie
których wymagana jest zgoda ..........……..…………...



Nadanie mocy wiążącej propozycjom

Kierownika Projektu uzależnione jest od uprzedniej zgody Uniwersytetu wyrażonej w formie
pisemnej oraz akceptacji proponowanych zmian przez ..................................................................*


Wpisać odpowiedni organ instytucji określonej w Umowie Źródłowej
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6. Kierownik Projektu zobowiązuje się do przekazania Uniwersytetowi, z co najmniej 14-dniowym
wyprzedzeniem,

wszelkich

informacji,

raportów

oraz

dokumentacji

wymaganej



przez.................................... , przewidzianych w Umowie Źródłowej. W razie stwierdzenia przez
Uniwersytet nieprawidłowości lub braków w dokumentacji, o której mowa w zdaniu poprzednim,
Kierownik Projektu zobowiązany jest do niezwłocznego jej uzupełnienia lub usunięcia
nieprawidłowości.
7. Kierownik Projektu zobowiązuje się do informowania Uniwersytetu o każdej zmianie swoich
danych teleadresowych oraz kontaktowych w okresie czasu opisanym w § 5 ust. 1.
8. Kierownik Projektu zobowiązuje się do zamieszczania we wszystkich publikacjach lub
wystąpieniach związanych z realizacją przedmiotu Umowy Źródłowej informacji o tym, iż prace
podejmowane w Projekcie są lub były finansowane ze środków wypłaconych na podstawie
Umowy Źródłowej, w formie i treści przewidzianej w tejże Umowie.
9. Kierownik Projektu oświadcza, iż zapoznał się z wszelkimi regulacjami wewnętrznymi
obowiązującymi w Uniwersytecie, ze szczególnym uwzględnieniem Statutu, regulaminów
dotyczących realizacji projektów, zarządzeń i komunikatów Rektora, komunikatów Kanclerza,
komunikatów Kwestora oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
10. Kierownik Projektu zobowiązuje się do zapewnienia przestrzegania regulacji wewnętrznych
obowiązujących w Uniwersytecie przez wszystkich członków Zespołu realizującego Projekt.
§6
Prawa własności i zasady poufności
1. W zakresie ochrony praw własności intelektualnej, publikacji, know-how, wykorzystania
istniejącej i nowej wiedzy oraz zasad poufności w stosunkach pomiędzy Uniwersytetem,
Kierownikiem Projektu oraz zespołem realizującym Projekt, odpowiednie zastosowanie mają
postanowienia zawarte w Umowie Źródłowej, powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz
regulacje wewnętrzne Uniwersytetu.
2. Za zabezpieczenie prawidłowej realizacji praw wymienionych w ust. 1 odpowiada Kierownik
Projektu.
§7
Przetwarzanie danych osobowych
1. Kierownik Projektu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926,
z późn. zm.), zawartych w Umowie Źródłowej oraz przedstawionych w dokumentach


Wpisać odpowiedni organ instytucji określonej w Umowie Źródłowej
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dostarczonych

Uniwersytetowi

jako

administratorowi,

w

celach

związanych

z ewidencjonowaniem i realizacją Projektu. Jednocześnie, Kierownik Projektu wyraża zgodę na
umieszczenie danych zawartych w dokumentach wymienionych powyżej w bazie danych
administrowanej przez Uniwersytet Jagielloński przez cały okres trwania Projektu oraz w okresie
czasu opisanym w § 5 ust. 1.
2. Kierownik Projektu obowiązany jest uzyskać pisemną zgodę wszystkich członków Zespołu
realizującego Projekt na przetwarzanie przez Uniwersytet danych osobowych w zakresie
i w sposób analogiczny do opisanego w ust. 1.
§8
Prawo obowiązujące
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową, zastosowanie mają regulacje wewnętrzne
Uniwersytetu oraz przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
2. Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Strony polubownie.
W przypadku braku porozumienia pomiędzy Stronami, sporne kwestie rozstrzygane będą przed
Sądem właściwym rzeczowo dla siedziby Uniwersytetu.
§9
Zmiany zapisów umowy
1. Wszelkie zmiany zapisów niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. W razie zmiany terminów lub warunków realizacji Projektu zawartych w Umowie Źródłowej,
wszelkie zapisy niniejszej umowy pozostają w mocy.
§ 10
Liczba egzemplarzy Umowy
Niniejsza Umowa sporządzona została w …… jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron oraz ………………………………..........................................*
* Wpisać odpowiedni organ instytucji określonej w Umowie Źródłowej

Podpisy Stron:
Kierownik Projektu:
Uniwersytet Jagielloński:
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