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Zarządzenie Nr 153/2021 

Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 

z dnia 15 września 2021 roku 

 

w sprawie określenia wzoru umów cywilno – prawnych na potrzeby zlecania zajęć 

dydaktycznych  na studiach pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich 

i studiach podyplomowych 

 

 

Na podstawie art. 343 ust. 1 pkt 17 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 478 ze zm.), § 2 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie 

Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on (Dz.U. z 2019 r. poz. 496), oraz § 18 ust 1 

Statutu Uczelni z dnia 28 czerwca 2021 roku 

 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

Wprowadza się następujące wzory umów cywilno-prawnych na potrzeby zlecania zajęć 

dydaktycznych na studiach pierwszego, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich oraz 

studiach podyplomowych: 

1) wzór umowy o dzieło na prowadzenie wykładów (wraz z załącznikami) – w brzmieniu 

załącznika nr 1 do zarządzenia; 

2) wzór umowy zlecenia na prowadzenie pozostałych rodzajów zajęć dydaktycznych (wraz  

z załącznikami) – w brzmieniu załącznika nr 2 do zarządzenia. 

 

§ 2 

1. Integralna częścią umów, o których mowa w § 1 są załączniki, a ich brak lub nierzetelne 

wypełnienie może stanowić podstawę do odstąpienia przez Uczelnię od zawarcia umowy.  

2. Każdorazowo, przed przekazaniem umowy do osoby podpisującej umowę w imieniu Uczelni, 

osoba sporządzająca projekt umowy, winna sprawdzić kompletność dokumentów i danych  

w nich zawartych.  

 § 3 

Do wykonania zarządzenia zobowiązuje się: Dziekanów, Dyrektora UCMW oraz kierowników 

jednostek ogólnouczelnianych. 

§ 4 

1. Traci moc Zarządzenie Rektora Nr 153/2020 z dnia 9 września 2020 roku w sprawie 

określenia wzoru umów cywilno – prawnych na potrzeby zlecania zajęć dydaktycznych  na 
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studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich i studiach 

podyplomowych.   

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

  

Kraków, dnia 15 września 2021 roku     

      

  Rektor 

 

dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. URK  

 


