
 

 

 

 

 

 

 

 

DDRP.5201.136.2021 

 

Zarządzenie Nr R.Z.0211.73.2021 

Rektora 

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 

z dnia 28 września 2021 roku 

 

   

w sprawie: wprowadzenia nowych wzorów umów cywilnoprawnych zawieranych na 

prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych  

i niestacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich, 

doktoranckich studiach stacjonarnych oraz w szkole doktorskiej  

w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej  

w Krakowie  
 

 

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

i nauce (t.j. Dz.U. z 2021, poz. 478) oraz § 16 ust. 5 Statutu Uczelni zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

Wprowadza się nowe wzory umów cywilnoprawnych zawieranych na prowadzenie zajęć 

dydaktycznych na studiach: stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych 

magisterskich, doktoranckich studiach stacjonarnych oraz w szkole doktorskiej 

w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. 

 

§ 2 

1. Zasadą jest prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach wymienionych 

w § 1 niniejszego Zarządzenia przez osoby niebędące nauczycielami akademickimi 

zatrudnionymi w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej 

w Krakowie, na podstawie umów o świadczenie usług edukacyjnych, do których stosuje 

się przepisy Kodeksu cywilnego o zleceniu, z zastrzeżeniem zapisów ust. 2 do ust. 6 

poniżej. 

2. Wyjątkowo z osobami niebędącymi pracownikami Uniwersytetu, o których mowa  

w ust 1 niniejszego Zarządzenia, w przypadku, gdy przedmiotem umowy jest wykonanie 

dzieła, zawiera się „Umowę o dzieło”.  

3. Umowa o dzieło jest umową rezultatu, gdzie wykonawca odpowiada za uzyskanie z góry 

oznaczonego rezultatu swej pracy. 

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

w przypadku, kiedy rezultatem prac jest utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

4 lutego 1994 r. (t.j. Dz.U z 2021 r., poz. 1062) o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych, a autorowi będzie do tego utworu przysługiwała pełnia praw autorskich 

i praw pokrewnych.  



5. Utworem w rozumieniu ust. 4 powyżej jest zindywidualizowany na etapie zawierania 

umowy i możliwy do jednoznacznego zweryfikowania wykład (cykl wykładów)  

o charakterze twórczym, niepowtarzalnym, niestandardowym, będący twórczą analizą 

zagadnień objętych dobranym przez wykładowcę zakresem szkolenia, połączony  

z opracowaniem materiałów dla uczestników, do których prawa autorskie zostaną 

przeniesione na rzecz Uczelni. 

6. Umowy dla osób spoza Uczelni sporządzane są w jednostce i tam też jest gromadzona 

odpowiednia dokumentacja. 

7. Zawarcie umowy cywilnoprawnej na prowadzenie zajęć dydaktycznych wymaga 

sporządzenia protokołów konieczności. 

8. Umowy muszą być zawarte przed faktycznym rozpoczęciem wykonania czynności 

objętych umową. 

9. Każda umowa wraz z załącznikami powinna być parafowana przez Dyrektora jednostki 

organizacyjnej przygotowującej umowę, który ponosi odpowiedzialność za właściwe 

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

umowa. W razie wątpliwości do kwalifikacji umowy (umowa o dzieło, czy umowa  

o świadczenie usług edukacyjnych) należy skonsultować zapisy umowy z radcą prawnym 

Uczelni. 

10. Umowa wraz z wymaganymi załącznikami, podpisana przez przyjmującego zajęcia  

i Dyrektora jednostki, musi zostać przekazana do Sekcji ds. Dydaktyki i Praktyk w Dziale 

Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk, na co najmniej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem 

pierwszych zajęć. 

11. Umowy na prowadzenie zajęć na studiach wymienionych w § 1 niniejszego Zarządzenia 

zawiera, z upoważnienia Rektora, Prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju, a w przypadku 

Szkoły Doktorskiej- Prorektor ds. Nauki, przy kontrasygnacie finansowej Kwestora 

Uczelni. 

12. Do umów o świadczenie usług edukacyjnych (zlecenia) 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 (t.j. Dz.U. z 2020,  

poz. 2207). 

13. Wzory umów stanowią załączniki nr 1, nr 2 i nr 3 do niniejszego Zarządzenia 

1) wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych z osobą nieprowadzącą 

działalności gospodarczej – załącznik nr 1; 

2) wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych z osobą prowadzącą działalność 

gospodarczą – załącznik nr 2; 

3) wzór umowy o dzieło – załącznik nr 3. 

14. Wzory, o których mowa w ust. 13, publikowane są w Intranecie w zakładce DDRiP. 

 

§ 3 

1. Załączniki do w/w umów nie ulegają zmianie. 

2. Zasady prowadzenia zajęć podyplomowych, w tym wzory umów na prowadzenie 

tych zajęć dla osób niebędących pracownikami Uniwersytetu Pedagogicznego 

im. KEN w Krakowie, reguluje odrębne Zarządzenie Rektora. 

 

§ 4 

Traci moc zarządzenie nr R.Z.0211.6.2021 Rektora z dnia 25 stycznia 2021 roku. 

 



§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

 

R e k t o r 

Prof. dr hab. Piotr Borek 


