
DK-101-1/21 

Zarządzenie nr 70/2021 

Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 

z dnia  17 września 2021 r. 

 

w sprawie zmian w Zarządzeniu nr 128/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zawierania 

umów cywilnoprawnych 

Na podstawie art. 23 ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce (Dz. U. z 2021 poz. 478) zarządzam, co następuje:  

§ 1 

W Zarządzeniu nr 128 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 29 

grudnia 2020 r. w sprawie zawierania umów cywilnoprawnych wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) § 5 ust. 1  otrzymuje brzmienie: 

Podstawą uzyskania zgody na zawarcie umowy, której przedmiotem jest prowadzenie 

zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych lub w Szkole Doktorskiej oraz na drugim 

i następnych latach odpłatnych form kształcenia w danym roku akademickim 

jest  zapotrzebowanie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 złożone do rektora 

za  pośrednictwem Działu Spraw Pracowniczych przez dyrektora Szkoły Doktorskiej, 

dziekana wydziału lub kierownika studium w terminie do 30.04. poprzedzającego rok 

akademicki którego zapotrzebowanie dotyczy. Do zapotrzebowania dołączone muszą być 

wypełnione karty informacyjne o kandydatach na wykonawcę umowy w zakresie 

dydaktyki wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7, z wyłączeniem nauczycieli akademickich 

zatrudnionych w  Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. 

 

2) § 7 ust. 1  otrzymuje brzmienie: 

Umowy o świadczenie usług, których przedmiotem jest prowadzenie zajęć zawiera się 

na  czas zgodny z organizacją danego roku akademickiego z uwzględnieniem terminów 

sesji egzaminacyjnych. Umowy, których przedmiotem jest udział w przeprowadzeniu 

egzaminów wstępnych lub pozowanie zawiera się na czas zgodny z organizacją danego 

roku akademickiego i harmonogramem prac Komisji Rekrutacyjnej. 

 

3) § 7 ust. 2  otrzymuje brzmienie: 

Umowy przygotowuje Dział Spraw Pracowniczych z  zastrzeżeniem ust 3-6. 

 

4) § 7 ust. 6  otrzymuje brzmienie: 

Umowy dotyczące postępowań awansowych przygotowuje Sekcja ds. Stopni. 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 r. 


