
 

 

 

 

 

 

 

 

CDK.564-6/20 

 

Zarządzenie Nr R/Z.0201-45/2020 

Rektora 

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 

z dnia 23 czerwca 2020 roku 

 

 

w sprawie:  wprowadzenia wzorów umów oraz zasad zawierania umów 

i wynagradzania osób prowadzących zajęcia na studiach podyplomowych 

oraz kierowników studiów podyplomowych 

 

 

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.- Prawo o Szkolnictwie 

Wyższym i Nauce (tj. Dz.U. z 2020, poz. 85, z późn. zm.) oraz § 16 ust. 5 Statutu Uczelni 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

Ustala się następujące zasady rozliczania i wynagradzania zajęć dydaktycznych prowadzonych 

na studiach podyplomowych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji 

Narodowej w Krakowie przez pracowników oraz osoby niebędące pracownikami 

Uniwersytetu.  

 

§ 2 

1. Godziny dydaktyczne na studiach podyplomowych są prowadzone na podstawie odrębnych 

umów cywilnoprawnych.  

2. Umowy, o których mowa w ust. 1, mogą być zawierane wyłącznie z osobami posiadającymi 

odpowiednie przygotowanie do wykonania przedmiotu umowy, w tym  

w szczególności posiadającymi potwierdzoną wiedzę z danego zakresu lub specjalistyczne 

uprawnienia. Na studiach podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu 

nauczyciela zajęcia mogą prowadzić wyłącznie osoby uczestniczące w kształceniu 

przygotowującym do wykonywania zawodu nauczyciela, prowadzonym przez uczelnię  

w ramach studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich, na 

kierunku odpowiadającym zakresowi kształcenia na studiach podyplomowych. 

3. Dyrektor Instytutu odpowiada za weryfikację przygotowania merytorycznego zatrudnianej 

osoby do wykonywania przedmiotu umowy i gromadzi odpowiednią dokumentację. 

4. Prowadzenie wykładów może być realizowane na podstawie umowy o dzieło 

(z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, albo bez przenoszenia autorskich praw 

majątkowych, albo z udzieleniem licencji wyłącznej/niewyłącznej) pod warunkiem, 

że rezultatem prac jest utwór. Warunki te spełnia tylko wykład (cykl wykładów) 

o charakterze twórczym, niepowtarzalnym, niestandardowym lub połączony 



z opracowaniem materiałów dla uczestników, do których prawa autorskie zostaną 

przeniesione na rzecz Uczelni.  

5. Poza przypadkami określonymi w § 2 ust 4. zajęcia prowadzone są w oparciu o umowę 

zlecenia. 

6. Wzory umów stanowią załączniki nr 2 - 6.  

 

§ 3 

1. Z wnioskiem o zawarcie umów cywilnoprawnych występuje do Rektora Dyrektor Instytutu 

za pośrednictwem kierownika CDK w  terminie pozwalającym na przeprowadzenie 

wymaganej procedury przed rozpoczęciem prac objętych przedmiotem umowy. Wniosek 

winien zawierać wskazanie pełnej obsady kadrowej osób prowadzących zajęcia na studiach 

podyplomowych. Zmiana osoby/osób wskazanych we wniosku wymaga zgody Rektora. 

2. Każda umowa wraz z załącznikami powinna być parafowana przez kierownika jednostki 

organizacyjnej przygotowującej umowę, który ponosi odpowiedzialność za właściwe 

określenie przedmiotu umowy oraz zakwalifikowanie, z jakich środków ma być opłacona 

umowa. 

 

§ 4 

Z wnioskiem o zawarcie umowy cywilnoprawnej z osobą obejmującą funkcję kierownika 

studiów podyplomowych występuje do Rektora Dyrektor Instytutu za pośrednictwem 

kierownika CDK w  terminie pozwalającym na przeprowadzenie wymaganej procedury 

przed rozpoczęciem prac objętych przedmiotem umowy. 

 

§ 5 

1. Umowy muszą być zawarte przed faktycznym rozpoczęciem wykonania czynności 

objętych umową.  

2. Umowy na prowadzenie zajęć na studiach podyplomowych zawiera Rektor lub inna osoba 

działająca w oparciu o udzielone w tym zakresie pełnomocnictwo. 

 

§ 6 

1. Przedmiotem umów cywilnoprawnych zawieranych z pracownikami Uczelni nie może być 

wykonywanie czynności związanych z zakresem obowiązków w obowiązującym w czasie 

pracy, wynikającym z charakteru ich zatrudnienia w Uczelni. Zawarcie umowy 

cywilnoprawnej nie może naruszać art. 22 §12k.p. 

2. Nie wolno zawierać umów cywilnoprawnych z pracownikami Uczelni przebywającymi 

na zwolnieniach lekarskich lub podczas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy 

wynikającej z przepisów prawa wykluczającej podejmowanie dodatkowej aktywności 

zawodowej. Nauczyciel akademicki zwolniony z zajęć dydaktycznych z różnych powodów 

(urlop, staż naukowy, itp.) nie może prowadzić w tym czasie zajęć dydaktycznych  

w ramach studiów podyplomowych. 

 

§ 7 

1. Wprowadza się obowiązujące w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji 

Narodowej w Krakowie maksymalne stawki za prowadzenie zajęć dydaktycznych, które 

stanowią załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

2. Indywidualne stawki za godziny dydaktyczne realizowane na podstawie umów 

cywilnoprawnych w ramach poszczególnych studiów podyplomowych wynikają 

każdorazowo z preliminarza przychodów i kosztów dla danych studiów podyplomowych, 



sporządzonego z uwzględnieniem zasady samofinansowania tej formy kształcenia, 

przedstawionego przez kierownika jednostki organizacyjnej prowadzącej obsługę danej 

formy kształcenia, zaopiniowanego przez Dyrektora Instytutu, Kwestora 

i zaakceptowanego przez Rektora oraz uwzględniają aktualne ceny rynkowe za 

wykonywanie tego typu usług.  

3. Rektor może zwiększyć obowiązującą stawkę za 1 godzinę zajęć dydaktycznych 

maksymalnie do 200% stawki określonej w § 7 ust. 1, w przypadku zajęć: 

a) prowadzonych w języku obcym, 

b) prowadzonych przez osoby wykazujące się szczególną wiedzą i doświadczeniem 

w danej dziedzinie, 

c) prowadzonych przez wybitnych specjalistów z danego zakresu zapraszanych 

incydentalnie do przeprowadzenia wybranych zajęć. 

4. Wynagrodzenie, obliczone na podstawie stawek określonych w ust. 2-3, obejmuje również 

opracowanie/sporządzenie materiałów dydaktycznych dla studentów oraz przeprowadzenie 

konsultacji dla studentów, w miarę zgłaszanych przez nich potrzeb  

i w uzgodnieniu z kierownikiem jednostki. 

5. Do umów zlecenia lub o świadczenie usług zawieranych z osobami fizycznymi 

niewykonującymi działalności gospodarczej lub z osobami fizycznymi wykonującymi 

działalność gospodarczą niezatrudniającymi pracowników lub niezawierającymi umów 

ze zleceniobiorcami stosuje się przepisy ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2018, poz.2177, z późn. zm.). 

 

§ 8 

Wynagrodzenie kierownika studiów podyplomowych wynika każdorazowo z preliminarza 

przychodów i kosztów dla danych studiów podyplomowych, sporządzonego  

z uwzględnieniem zasady samofinansowania tej formy kształcenia, przedstawionego przez 

kierownika jednostki organizacyjnej prowadzącej obsługę danej formy kształcenia, 

zaopiniowanego przez Dyrektora Instytutu, Kwestora i zaakceptowanego przez Rektora oraz 

uwzględniają aktualne ceny rynkowe za wykonywanie tego typu usług.  

 

§ 9 

Wzory umów stanowiące załączniki nr 2 – nr 6 do niniejszego zarządzenia publikuje się  

w Intranecie w zakładce wzory druków „studia podyplomowe”. 

 

§ 10  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

   R e k t o r 

             Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak  
 

 

 


