
Zarządzenie Nr 25  

Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki  w Krakowie 

z dnia 23 kwietnia 2012 r. 

w sprawie zakazu bezpośredniej podległości służbowej pomiędzy niektórymi 

pracownikami 

 

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 oraz art. 118 ust. 7 i art. 135 ust 2 ustawy z dnia 27 lipca 

2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz.1365 z późn. zm.), zwanej 

dalej „ustawą” oraz § 80 ust. 6 i Rozdziału IXa ust. 4 i 5 Statutu Akademii Sztuk Pięknych 

im. Jana Matejki w Krakowie, zarządzam, co następuje: 

 

1. Bezpośrednia podległość służbowa w Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki 

w Krakowie zachodzi pomiędzy: 

a. pracownikiem komórki organizacyjnej (pracowni, laboratorium, warsztatu, 

zakładu, katedry, studium, działu, biura), w której strukturze nie wyodrębniono 

komórek organizacyjnych niższego szczebla, a osobą kierującą tą komórką,  

b. osobą kierującą komórką organizacyjną niższego szczebla, a osobą kierującą 

komórką organizacyjną wyższego szczebla zgodnie ze strukturą organizacyjną 

określoną w załącznikach Nr 1-7 Regulaminu organizacyjnego Akademii Sztuk 

Pięknych im. J. Matejki w Krakowie, 

c. osobą kierującą komórką organizacyjną lub zajmującą samodzielne stanowisko,                

a osobą zarządzającą uczelnią zgodnie z zasadami podporządkowania określonymi 

w § 8 Regulaminu organizacyjnego Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki 

w Krakowie. 

2. Osoby zatrudniane na stanowisku związanym z kierowaniem pracownikami danej 

komórki organizacyjnej,  zobowiązane są złożyć uprzednio oświadczenie, którego 

wzór stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia, z zastrzeżeniem ust. 4. 

3. Osoby zatrudnione w dniu wejścia w życie zarządzenia, które kierują pracownikami 

zobowiązane są złożyć w terminie do dnia 31.05.2012r. oświadczenie, o którym mowa 

w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Oświadczeń w zakresie dotyczącym sprawowanej funkcji nie składają osoby  pełniące 

w Akademii funkcję z wyboru. 

5. Oświadczenie podlega włączeniu do akt osobowych. 

6. W razie stwierdzenia stosunku podległości służbowej pomiędzy małżonkami (także 

w separacji bądź rozdzielności majątkowej), krewnymi do drugiego stopnia włącznie 

(rodzice – dzieci, dziadkowie – wnukowie, rodzeństwo), powinowatymi do drugiego 

stopnia włącznie (zięć – teściowie, synowa – teściowie, szwagier, szwagierka, 

bratowa), przysposabiającym i przysposobionym (bez względu na to, czy 

przysposobienie jest całkowite, czy częściowe) oraz opiekunem lub kuratorem 

a podopiecznym stosunki pracy tychże pracowników muszą zostać dostosowane 

do zakazu wynikającego z art. 118 ust. 7 lub art. 135 ust. 2 ustawy.  

7. Termin dostosowania stosunków pracy, dla których sprzeczność z zakazem istnieje 

w dniu wejścia w życie zarządzenia upływa 1.10.2012r. 

8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 



 
Załącznik do Zarządzenia Nr ….  

Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie 

z dnia ………………….. 2012 r. 

w sprawie zakazu bezpośredniej podległości służbowej pomiędzy niektórymi pracownikami 

 

 

Imię i nazwisko.................................................. 

Stanowisko.......................................................... 

Jednostka organizacyjna ……………………  

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

Oświadczam, że z żadną z osób, które znajdują się wobec mnie 

w bezpośredniej podległości służbowej w związku z pełnioną przeze mnie 

funkcją …………..………………………..…………………………………..…  

         (pełna nazwa funkcji i komórki w której jest pełniona) 

 

nie łączy mnie stosunek małżeństwa, pokrewieństwa do drugiego stopnia, 

powinowactwa do drugiego stopnia, przysposobienia, opieki ani kurateli. 

 

 

 

 

 

Kraków, dnia.............................                                      ...................................... 
  podpis 

 

 

 

 

 


