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            Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 
            Kierownicy Projektów Badawczych 
            Kierownicy Studiów Podyplomowych 

Pracownicy WGIPB 
w/m 

 
 
 
Szanowni Państwo 
 
 
W  dniu  24  kwietnia  2015  roku  otrzymaliście  Państwo  drogą  elektroniczną  (adres:  InfoUWM 
<br@uwm.edu.pl>)  informację  podpisaną  przez  Panią  Kwestor  UWM w  Olsztynie mgr  Sławomirę 
Pietrzyk  dotyczącą  dopuszczalności  zawierania  umowy  o  dzieło  na  przeprowadzenie  wykładów. 
Informacja  ta  dotyczy warunków  jakie musi  spełniać  dzieło  (w  tym wypadku wykład)  aby  na  jego 
wykonanie można  było  zawrzeć  umowę  o  dzieło.  Do  informacji  tej  Pani  Kwestor  załączyła  treść 
wyroku  Sądu Najwyższego  (nr  Akt.  Ii UK  420/13)  z  dnia  04.06.2014  r. w  sprawie  dopuszczalności 
umowy o dzieło, nieobjętej obowiązkiem ubezpieczenia społecznego. 

Uprzejmie proszę o zwrócenie uwagi na następujące stwierdzenia zawarte w Wyroku SN: 

1. „Możliwa  jest zatem umowa o dzieło, nieobjęta obowiązkiem ubezpieczenia społecznego, której 
przedmiotem  jest wygłoszenie wykładu, pod warunkiem  jednak, że wykładowi   można przypisać 
cechy  utworu.  Te  warunki  spełnia  tylko  wykład  naukowy  (cykl  wykładów)  o  charakterze 
niestandardowym,  niepowtarzalnym, wypełniający  kryteria  twórczego  i  indywidualnego  dzieła 
naukowego”. 

2. Rezultat  dzieła  o  charakterze  niematerialnym  jakim  jest wykład  stanowiący  utwór musi mieć 
ucieleśnioną formę np.: konspektu wykładów, prezentacji, nagrania i innych dokumentów. 

3. „W  odniesieniu  do  umowy  o  dzieło  istnieje  związek  z  samym  dziełem  i  jego  wartością”  tj. 
”wynagrodzenie z umowy o dzieło określa się w sposób ryczałtowy  lub kosztorysowy”. Wynika z 
tego,  że w  umowie  o  dzieło  nie można wynagrodzenia  określić  jako  stawek  godzinowych  za 
przeprowadzone wykłady lub uzależnić wynagrodzenia od ilości godzin wygłoszonych wykładów. 

4. Zakład  Ubezpieczeń  Społecznych  „może  ‐  bez  względu  na  nazwę  umowy  i  jej  postanowienia  
wskazujące  na  charakter  stosunku  prawnego,  którym  strony  zamierzały  się  poddać  ‐  ustalić  
rzeczywisty jego charakter i istniejący tytuł ubezpieczenia.” 

W związku z treścią wyroku Sądu Najwyższego (nr Akt. Ii UK 420/13) z dnia 04.06.2014 r. uprzejmie 
proszę  o  zachowanie  szczególnej  ostrożności  w  procesie  przygotowywania  umów  o  dzieło 
dotyczących realizacji wykładów. 

Jednocześnie informuję, że w trakcie procesu podpisywania przeze mnie umów o dzieło dotyczących 
wykładów stosowane będą następujące zasady: 
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1. Umowa musi być przedłożona do podpisu przez Dziekana najpóźniej w dniu zawarcia umowy. 

2. Weryfikacji wstępnej podlegał będzie przedmiot umowy czyli utwór naukowy (utwór naukowy to 
dzieło  o  charakterze  niestandardowym,  niepowtarzalnym,  wypełniający  kryteria  twórczego  i 
indywidualnego dzieła naukowego). 

3. Weryfikowane będzie wynagrodzenie  z  tytułu wykonania umowy o dzieło określane w  sposób 
ryczałtowy lub kosztorysowy oraz związek wynagrodzenia z wartością dzieła. 

4. Przed podpisaniem rachunku do umowy o dzieło, autor utworu będącego przedmiotem umowy 
powinien przygotować i przedstawić Dziekanowi rezultat dzieła w formie ucieleśnionej: konspekt 
wykładów, prezentacja, nagranie  lub  inny dokument. Nieprzedstawienie rezultatu dzieła będzie 
skutkowało odmową odbioru dzieła, a tym samym odmową wypłaty wynagrodzenia. 

W przypadku niespełnienia któregoś z elementów wskazanych powyżej będę odmawiał podpisania 
umowy o dzieło.  

Konsekwencją podważenia przez ZUS charakteru umowy  i zaliczenie  jej do umowy zlecenia  jest nie 
tylko  konieczność  naliczenia  składek  ZUS  (w  przypadku  osób  niebędących  pracownikami UWM w 
Olsztynie)  ale  także  korekty  50%  kosztów  uzyskania  przychodów  z  tytułu  praw  autorskich  a  tym 
samym  podatku  dochodowego  od  osób  fizycznych  (dotyczy  osób  będących  i  niebędących 
pracownikami  UWM  w  Olsztynie).    Nieprawidłowe  zakwalifikowanie  umów  może  skutkować 
poważnymi  konsekwencjami  finansowymi  dla  obydwu  stron  umowy  –  pracownika  dysponenta 
środków publicznych UWM w Olsztynie. 

Zalecam stosowanie powyższych zasad pozostałym pracownikom Wydziału posiadającym stosowne 
upoważnienia do zawierania umów cywilnoprawnych. 


