
 

 

 

 
 

Zarządzenie nr 37/2021 
Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie 

z dnia 23 września 2021 roku 

 

w sprawie: wprowadzenia wzoru umowy zlecenia na prowadzenie zajęć dydaktycznych   

wraz z wzorami oświadczeń i rachunku 

 

Działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst. jedn. Dz. U. 2021 poz. 478 z późn. zm.) oraz art. 21  ust. 

2 pkt 2) Statutu Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, 

zarządzam co następuje: 

 

§1 

1. Wprowadzam do stosowania nowy wzór umowy zlecenia na prowadzenie zajęć 

dydaktycznych w Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego  

w Krakowie, a także wzorów oświadczeń, zaświadczenia i rachunku do tej umowy, które 

stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia: 

załącznik nr 1 – umowa zlecenia (dydaktyczna 20%), 

załącznik nr 2 – oświadczenie dla celów ZUS, 

załącznik nr 3 – oświadczenie o niekaralności,  

załącznik nr 4 – oświadczenie o zgodzie na przesyłanie rachunków do umowy 

drogą elektroniczną, 

załącznik nr 5 – wzór zaświadczenia do rachunku dot. zatrudnienia, 

załącznik nr 6 – rachunek do umowy. 

2. Wzory umów, oświadczeń, zaświadczenia i rachunku wprowadzone niniejszym 

zarządzeniem nie dotyczą cudzoziemców.  

§2 

1. Wszystkie dokumenty: umowa, zaświadczenie, oświadczenia, rachunek, są 

wprowadzane do systemu EZD zgodnie z obowiązującymi ścieżkami obiegu 

dokumentów, ponadto rachunek podlega rejestracji w RPW w systemie EZD.   

2. Wszystkie akceptacje i zatwierdzenia rachunku do umowy, a także  potwierdzenie 

wykonania pracy i rozliczenie godzin następuje w systemie EZD, zgodnie z obowiązującą 

ścieżką obiegu rachunku do umowy cywilno-prawnej. 

http://bip.ast.krakow.pl/bip/userfiles/file/zarzadzenia%20rektora%202016/z_14_2016_za%C5%82_%201_UMOWA%20ZLEC_%20(DYDAKT)-20%25%20od%201_10_16.doc


 
 

Otrzymują: 
Kanclerz  
Zastępcy Kanclerza 
Kwestor 
Zastępcy Kwestora ds. Filii we Wrocławiu 
Dziekani  
Dziekanaty 

 

§3 

Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w innym niż AST miejscu przy składaniu 

pierwszego rachunku do umowy zlecenia dydaktycznej przedkładają zaświadczenie z zakładu 

pracy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę, zawierające informacje o czasie trwania 

umowy oraz osiąganiu co najmniej minimalnego wynagrodzenia, zaświadczenie to może być 

sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia. 

§4 

Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc Zarządzenie nr 31/2018 Rektora AST  

z dnia 19 września 2018 r. w sprawie: wprowadzenia nowych wzorów umów cywilnoprawnych 

na prowadzenie zajęć dydaktycznych, oświadczeń i rachunków do tych umów.  

§5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 r. 

 

 

 

Rektor AST  

/−/ prof. dr hab. Dorota Segda 

 

 

http://bip.ast.krakow.pl/bip/userfiles/file/zarzadzenia%20rektora%202018/Zarzadzenie%2031%202018%20wzory%20umow.pdf
http://bip.ast.krakow.pl/bip/userfiles/file/zarzadzenia%20rektora%202018/Zarzadzenie%2031%202018%20wzory%20umow.pdf
http://bip.ast.krakow.pl/bip/userfiles/file/zarzadzenia%20rektora%202018/Zarzadzenie%2031%202018%20wzory%20umow.pdf

