
Zarządzenie Nr 77 

Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 

z dnia 20 listopada 2018 r. 

 

zmieniające Zarządzenie nr 97 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki                       

w Krakowie z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zawierania umów cywilnoprawnych. 

 

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

nauce (Dz.U. poz. 1668 ze zm.) zarządzam co następuje: 

 

§1 

Zmianie ulega Zarządzenie nr 97 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w 

Krakowie z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zawierania umów cywilnoprawnych: 

1. W § 4 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: „Wykonawca umowy, której przedmiotem jest 

prowadzenie zajęć ze studentami lub doktorantami,  posiadający odpowiednie  

kompetencje  i co  najmniej 5-letnie doświadczenie uzyskane poza uczelnią 

pozwalające na prawidłową realizację zajęć  w ramach  programu  studiów,  składa  w 

Dziale Spraw Pracowniczych oświadczenie  o okresie doświadczenia zawodowego 

uzyskanego poza uczelnią w terminie  14 dni  od  dnia rozpoczęcia prowadzenia zajęć. 

Wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 16.”  

2. W § 4 ust. 7 pkt 2) słowa „Działem Administracyjno-Gospodarczym” zastępuje się 

słowami „Biurem Zamówień Publicznych”. 

3. Do listy załączników dodaje się załącznik nr 16 – „Oświadczenie innej osoby 

prowadzącej zajęcia ze studentami lub doktorantami” w brzmieniu nadanym 

załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia  

4. Zatrudnione w dniu wejścia w życie zarządzenia na podstawie umów 

cywilnoprawnych osoby, o których mowa w ust. 1 zobowiązane są złożyć 

oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 w terminie do 30 listopada 2018r.  

                               

§2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

(-) prof. Stanisław Tabisz 

Rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 

 

 

 



 

Załącznik do zarządzenia Nr 77 z 2018r. zmieniającego zarządzenie Nr 97 z 2016r. w sprawie 

zawierania umów cywilnoprawnych 

 

Załącznik Nr 16 do zarządzenia Nr 97 z 2016r. w sprawie zawierania umów cywilnoprawnych 

 

Oświadczenie o okresie doświadczenia zawodowego uzyskanego poza uczelnią 
po raz pierwszy należy złożyć do 30 listopada 2018 r., a nowo zatrudnieni wykonawcy umów cywilnoprawnych - w terminie 14 dni od dnia 

rozpoczęcia prowadzenia zajęć 

 

 

……………….…………, ………………. 
miejscowość, data 

……………………………………………….………. 
tytuł lub stopień naukowy, 

imię i nazwisko 

 

…………………………………………………….…. 
jednostka 

 

Zgodnie z art. 343 ust. 11 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 ze  

zm.) oświadczam, że posiadam doświadczenie zawodowe uzyskane poza uczelnią, którego okres  

wynosi ………………………………………………………. 

 

…………………………………… 
podpis 

 

 

Zgodnie z art. 343 ust. 11 ustawy, oświadczenie to składają jedynie osoby prowadzące zajęcia, zatrudnione na podstawie 

umowy cywilnoprawnej, które posiadają co  najmniej 5-letnie doświadczenie uzyskane poza uczelnią pozwalające na 

prawidłową realizację zajęć  w ramach  programu  studiów. 

 


