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Zarządzenie Nr 55/2022  

Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie  

z dnia 31 maja 2022 roku  

 

w sprawie zabezpieczenia interesów finansowych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona 

Kołłątaja w Krakowie w umowach konsorcjum w ramach projektów B+R 

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.), w związku z § 14 ust. 1 i § 15 ust. 1 i 2  

pkt 5 Statutu Uczelni z dnia 28 czerwca 2021 roku,  

zarządzam, co następuje: 

§ 1 

W przypadku udziału Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w konsorcjach 

z podmiotami zewnętrznymi, w ramach których realizowane są projekty B+R, zobowiązuje się 

właściwe jednostki Uczelni, odpowiedzialne za negocjacje oraz przygotowanie dokumentacji 

projektowej do wprowadzenia do umów konsorcjum zapisów dotyczących odpowiednich form 

zabezpieczeń finansowych Uczelni, określonych w § 2 niniejszego zarządzenia.  

 

§ 2 

1. Niezależnie od charakteru udziału Uczelni w projektach B+R, w zawieranych przez nią 

umowach konsorcjum należy zastosować co najmniej jedną z poniższych form gwarancji 

prawidłowego wykonania umowy przez jej strony:  

1) gwarancja bankowa; 

2) gwarancja ubezpieczeniowa; 

3) hipoteka; 

4) poręczenie w formie pisemnej według prawa cywilnego; 

5) wpłata zaliczki na każdy etap realizacji działań projektowych.  

2. Zabezpieczenia, o których mowa w ust. 1 powinny być ustanawiane po otrzymaniu decyzji  

o finansowaniu projektu i przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. 

3. Z obowiązku zabezpieczania prawidłowego wykonania umowy konsorcjum wyłączone mogą 

być następujące podmioty: 

1) Skarb Państwa i spółki Skarbu Państwa; 

2) jednostki sektora finansów publicznych; 

3) przedsiębiorstwa, z którymi Uczelnia ma wieloletnią współpracę, przy czym  

do podjęcia decyzji w tym przypadku wymagana jest zgoda Rektora.  
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§ 3 

Każda zawierana przez Uczelnię umowa konsorcjum będzie rozpatrywana indywidualnie,  

a ostateczną decyzję o umieszczeniu w umowie zapisów dotyczących zabezpieczeń podejmuje 

Rektor. 

§ 4 

W związku z koniecznością wprowadzenia do projektów umów konsorcjum zapisów 

zabezpieczających interesy Uczelni należy rozpoczynać procedowanie takiej umowy niezwłocznie, 

jednak nie później niż 14 dni przed planowanym jej podpisaniem. W celu ustalenia warunków 

niezbędnych do podpisania umowy konsorcjum należy skontaktować się z Centrum 

Administracyjnego Wsparcia Projektów w celu przygotowania stosownej dokumentacji. 

 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

Kraków, dnia 31 maja 2022 roku  

 

 

R e k t o r  

 

dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. URK 


