
 

 

 

 

 

 

 

BO.011-36/20 

Zarządzenie Nr R/Z.0201-82/2020 

Rektora 

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 

z dnia 28 września 2020 roku 

 

 

w sprawie: protokołów konieczności zawarcia umów cywilno-prawnych  

z pracownikami oraz z osobami niebędącymi pracownikami Uniwersytetu 

Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie  

 

 

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

wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 85, z późn. zm.), w zw. z zarządzeniem  

nr R/Z.0201-67/2020 Rektora z dnia 14 września 2020 r. w sprawie podziału kompetencji 

władz Uczelni na kadencję 2020-2024 oraz § 16 ust. 5 Statutu Uczelni zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

Warunkiem zawarcia umowy cywilno-prawnej z pracownikiem Uniwersytetu Pedagogicznego 

im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie albo z osobą niebędącą pracownikiem Uczelni 

jest uprzednie zatwierdzenie przez Rektora lub właściwego Prorektora, zgodnie z podziałem 

kompetencji, protokołu konieczności zawarcia umowy, z zastrzeżeniem § 3. 

 

§ 2 

1. Protokoły konieczności, o których mowa w § 1, należy wypełniać za pomocą aplikacji 

dostępnej w Intranecie w zakładce „Aplikacje”, z odpowiednim wyprzedzeniem, tj. nie 

później niż 14 dni roboczych przed planowanym zawarciem umowy. 

2. Protokół konieczności zawarcia umowy cywilno-prawnej z pracownikiem UP zawiera  

w szczególności: 

1) dane osobowe pracownika, 

2) jednostkę organizacyjną, 

3) rodzaj umowy cywilno-prawnej, 

4) opis przedmiotu umowy, 

5) wnioskowaną wysokość wynagrodzenia brutto za czynności objęte umową, 

6) uzasadnienie wysokości wynagrodzenia, 

7) źródło finansowania, 

8) opinię Kierownika Działu Spraw Pracowniczych dotyczącą zawarcia umowy, 

9) akceptację Kwestora, 

10) decyzję Rektora bądź właściwego Prorektora. 

3. Protokół konieczności zawarcia umowy cywilno-prawnej z osobą niebędącą 

pracownikiem UP zawiera w szczególności: 

1) dane osobowe wnioskodawcy, 

2) planowane miejsce zatrudnienia w UP, 



3) obecne miejsce pracy (podać nazwę i adres pracodawcy, osoby/podmiotu, z którym 

wnioskodawca ma zawartą umowę cywilno-prawną, działalności gospodarczej 

wykonywanej osobiście, bądź jako wspólnik spółki osobowej lub jako członek 

organu, bądź wspólnik/akcjonariusz spółki kapitałowej), 

4) rodzaj umowy cywilno-prawnej, 

5) informację, czy wnioskodawca jest emerytem lub rencistą, 

6) opis przedmiotu umowy, 

7) wnioskowaną wysokość wynagrodzenia brutto za czynności objęte umową, 

8) uzasadnienie wysokości wynagrodzenia, 

9) źródło finansowania, 

10) opinię dyrektora/kierownika jednostki organizacyjnej zlecającej wykonanie umowy 

dotycząca celowości jej zawarcia, 

11) akceptację Kwestora, 

12) decyzję Rektora lub właściwego Prorektora. 

 

§ 3 

Procedury zatwierdzania protokołów konieczności nie stosuje się do: 

1) projektów, zadań i przedsięwzięć realizowanych przez Biuro Nauki, Biuro Rozwoju 

oraz Biuro Współpracy Międzynarodowej, o ile wydatki mają zapewnione 

finansowanie lub współfinansowanie ze źródeł zewnętrznych, 

2) recenzji wydawniczych, prac redakcyjnych, korekty, tłumaczeń, łamania 

komputerowego oraz innych czynności wydawniczych, dla których stawki ustalane  

są na podstawie decyzji Prorektora ds. Nauki, 

3) zajęć prowadzonych w ramach studiów podyplomowych, dla których stawki ustalane 

są na podstawie preliminarza. 

 

§ 4 

Kierownicy jednostek organizacyjnych zlecających zawarcie umowy odpowiadają 

za prawidłową realizację procedury poprzedzającej jej zawarcie.  

 

§ 5 

Tracą moc: 

1) zarządzenie nr R/Z.0201-29/2018 Rektora z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie 

protokołów konieczności do umów cywilno-prawnych z pracownikami Uniwersytetu 

Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz z osobami 

niebędącymi pracownikami Uczelni; 

2) zarządzenie nr R/Z.0201-58/2018 Rektora z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany 

treści Zarządzenia Nr R/Z.0201-29/2018 Rektora z dnia 28 sierpnia 2018 roku  

w sprawie protokołów konieczności do umów cywilno-prawnych z pracownikami 

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie  

oraz z osobami niebędącymi pracownikami Uczelni. 

 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

 

                        R e k t o r 

          Prof. dr hab. Piotr Borek  


