
Komunikat Nr 8/2020 
Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 

z dnia 29 października 2020 roku 
 
 

w sprawie reprezentowania Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 
przy zawieraniu umów 
 
 
1. Na podstawie § 1 ust. 2 Załącznika nr 1 do Zarządzenia Rektora Nr 201/2020 z dnia  

29 października 2020 roku ustalam następujące zasady w zakresie reprezentowania 
Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie przy zawieraniu umów: 

 
1) do właściwości Prorektora ds. Nauki należy zawieranie w imieniu Uczelni: 

a. umów o wykonanie prac badawczych finansowanych lub dofinansowywanych  
z funduszy zewnętrznych (granty, projekty unijne, badania zamawiane i inne),  

b. umów dotyczących wdrożeń prac naukowo-badawczych, 
 

2) do właściwości Prorektora ds. Ogólnych należy zawieranie w imieniu Uczelni: 
a. umów o pracę i dokonywania innych czynności prawnych z zakresu Prawa pracy,  
b. umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymi – w tym także w ramach 

prowadzonej przez te osoby działalności gospodarczej – w zakresie wszelkich 
usług świadczonych osobiście na rzecz Uczelni, za wyjątkiem umów wprost 
przekazanych do właściwości pozostałych Prorektorów, Kanclerza, dziekanów, 
kierowników katedr, 

c. umów cywilnoprawnych związanych z prowadzeniem zajęć dydaktycznych  
w ramach programów studiów i studiów podyplomowych, 

d. umów związanych z procesem doskonalenia kadry zawodowej Uczelni,  
tj. uzyskiwaniem i nadawaniem stopni naukowych lub tytułu naukowego oraz 
umów związanych z prowadzeniem postępowań w sprawie nadania stopnia 
naukowego w Uczelni dla podmiotów zewnętrznych, 

e. umów z pracownikami Uczelni dotyczących używania samochodów prywatnych 
do celów służbowych, 

f. wszystkich innych umów, nie zastrzeżonych do właściwości innych osób, 
 

3) do właściwości Prorektora ds. Współpracy z Zagranicą należy zawieranie w imieniu 
Uczelni: 

a. umów oraz porozumień z zagranicznymi uczelniami oraz wszelkimi innymi 
podmiotami zagranicznymi dotyczących wymiany studentów, nauczycieli  
i pracowników Uczelni w ramach programu ERASMUS+, 

b. umów finansowych na realizację Programu ERASMUS+, w latach akademickich 
od 2016/2017 do 2020/2021, 



c. listów intencyjnych oraz umów konsorcjum zawieranych w celu realizacji 
projektów typu „partnerstwa strategiczne” i „sojusze na rzecz wiedzy” w 
ramach programu ERASMUS+, 

d. umów cywilnoprawnych na obsługę programu ERASMUS+, 
e. umów z zagranicznymi uczelniami oraz innymi podmiotami zagranicznymi 

dotyczących wymiany studentów, nauczycieli i pracowników Uczelni w ramach 
programu NAWA oraz wszelkich projektów o charakterze mobilności 
międzynarodowej, 

f. umów z agencjami rekruterskimi w celu pozyskiwania studentów z zagranicy, 
 

4) do właściwości Prorektora ds. Kształcenia należy zawieranie w imieniu Uczelni: 
a. umów dotyczących wykorzystania środków finansowych z państwowych funduszy 

celowych, środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych,  
o których mowa w Ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju (Dz. U. 2006 Nr 227 poz. 1658 ze zm.) przeznaczonych dla 
studentów i doktorantów będących osobami niepełnosprawnymi, 

b. umów szczegółowych wynikających z zawartych przez Uczelnię umów ramowych 
o współpracy w zakresie działalności dydaktycznej (wymiana semestralna, 
wspólne studia, kursy komercyjne i inne), 

c. umów ze szkołami podstawowymi i ponadpodstawowymi dotyczących 
współpracy dydaktycznej (lekcje pokazowe itp.), 
 

5) do właściwości Kanclerza należy zawieranie w imieniu Uczelni: 
a. umów z zakresu zamówień publicznych, 
b. umów dotyczących wykonywanych na rzecz Uczelni inwestycji i remontów, 
c. umów dotyczących dostaw oraz napraw aparatury naukowej i dydaktycznej oraz 

usług związanych z jej funkcjonowaniem, 
d. umów z zakresu gospodarowania mieniem Uczelni w zakresie zwykłego zarządu, 

za wyjątkiem: 
- umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymi – w tym także w ramach 
prowadzonej przez te osoby działalności gospodarczej – w zakresie wszelkich 
usług świadczonych osobiście na rzecz Uczelni, 

e. umów nabywania i zbywania nieruchomości, 
f. umów na wykonywanie badań lekarskich kandydatów na studia, studentów  

i doktorantów, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na 
działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla 
zdrowia, 

g. umów dotyczących ubezpieczeń majątkowych i osobowych, w tym usług 
brokerskich, 
 

6) do właściwości dziekanów należy zawieranie w imieniu Uczelni: 
a. umów współpracy wydziału z podmiotami zewnętrznymi, 
b. umów dotyczących realizacji projektów typu: ekspertyzy, opinie, analizy, lekcje 

muzealne o wartości nieprzekraczającej 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy 
złotych) przeznaczonych na potrzeby wydziału, 



c. umów związanych z dysponowaniem środkami finansowymi przydzielanymi 
wydziałowi w rocznych planach rzeczowo-finansowych Uczelni, 

d. umów ze słuchaczami studiów podyplomowych, których organizację powierzono 
wydziałowi, 
za wyjątkiem:  
- umów związanych ze sprawami majątkowymi, tj. umów dot. inwestycji, 
remontów i modernizacji oraz usług infrastrukturalnych, które przekazane są 
do właściwości Kanclerza, 
- umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymi – w tym także w ramach 
prowadzonej przez te osoby działalności gospodarczej – w zakresie wszelkich 
usług świadczonych osobiście na rzecz Uczelni, w tym umów zlecania 
prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programów studiów i studiów 
podyplomowych oraz umów związanych z procesem doskonalenia kadry 
zawodowej Uczelni, tj. uzyskiwaniem i nadawaniem stopni naukowych lub 
tytułu naukowego oraz prowadzeniem postępowań w sprawie nadania stopnia 
naukowego w Uczelni dla podmiotów zewnętrznych, 
 

7) do właściwości kierowników katedr należy zawieranie w imieniu Uczelni: 
a. umów dotyczących realizacji projektów typu: ekspertyzy, opinie, analizy  

o wartości nieprzekraczającej 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) 
przeznaczonych na potrzeby katedry, 
za wyjątkiem:  
- umów związanych ze sprawami majątkowymi, tj. umów dot. inwestycji, 
remontów i modernizacji oraz usług infrastrukturalnych, które przekazane są 
do właściwości Kanclerza,  
- umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymi – w tym także w ramach 
prowadzonej przez te osoby działalności gospodarczej – w zakresie wszelkich 
usług świadczonych osobiście na rzecz Uczelni, w tym umów zlecania 
prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programów studiów i studiów 
podyplomowych, a także umów związanych z procesem doskonalenia kadry 
zawodowej Uczelni, tj. uzyskiwaniem oraz nadawaniem stopni naukowych lub 
tytułu naukowego oraz prowadzeniem postępowań w sprawie nadania stopnia 
naukowego w Uczelni dla podmiotów zewnętrznych, 

b. umów związanych z realizacją grantów i badań zamawianych, których obsługa 
administracyjna prowadzona jest w katedrze. 
 

8) do właściwości Redaktora Naczelnego Wydawnictwa UR należy zawieranie w imieniu 
Uczelni: 

a. umów o współpracy przy wydawaniu publikacji przez Wydawnictwo UR, 
b. umów na tłumaczenie i weryfikację językową publikacji, 
c. umów o korektę publikacji, 
d. umów o wykonanie recenzji publikacji. 

 



2. Rektor może, na podstawie jednorazowego pełnomocnictwa upoważnić inną osobę, niż 
wymieniona powyżej, do reprezentowania Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja  
w Krakowie przy zawieraniu danej umowy. 

 
 

Kraków, dnia 29 października 2020 roku 

   Rektor 
 
 
                                                                          dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR   


