
ZARZĄD ZEN IE Nr 1 /2018   

REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA  

z dnia 6 lutego 2018 r.  

 
w sprawie zatrudniania profesorów z zagranicy na Politechnice Rzeszowskiej im. 

Ignacego Łukasiewicza na podstawie umowy cywilnoprawnej 

 
Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym  

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.) oraz w związku z rozporządzeniem Ministra Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 marca 2015 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2163) w sprawie 

sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych zarządza 

się, co następuje: 

 

§ 1 

Zakres zarządzenia 

1. Niniejsze zarządzenie dotyczy osób niebędących obywatelami polskimi, niepozostających 

w stosunku pracy z Politechniką Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza, zwanej dalej 

„Uczelnią”, które prowadzą zajęcia dydaktyczne, zwanych dalej „profesorami z zagranicy”, 

w szczególności w zakresie spełnienia wymogów formalnych, w tym niezbędnych 

dokumentów oraz minimalnej liczby godzin prowadzenia zajęć dydaktycznych na Uczelni.  

2. Osoby zatrudnione na Uczelni na stanowisku profesora wizytującego nie są objęte 

postanowieniami niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2  

Wymogi formalne wobec osoby zatrudnianej jako profesor z zagranicy  

1. Za profesora z zagranicy na potrzeby podziału dotacji podstawowej uznaje się osobę, która 

spełnia łącznie następujące warunki: 

1) jest cudzoziemcem w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r.  

o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 z późn. zm.), a zatem nie posiada 

obywatelstwa polskiego; 

2) posiada tytuł naukowy profesora lub tytuł profesora sztuki lub jest zatrudniona na 

stanowisku profesora w innej uczelni, instytucie badawczym, instytucie naukowym 

Polskiej Akademii Nauk, zagranicznej uczelni lub zagranicznej instytucji naukowej; 

3) jest zatrudniona na Uczelni wyłącznie na podstawie umowy cywilnoprawnej; 

4) prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami lub doktorantami w danym roku 

akademickim w wymiarze co najmniej 60 godzin na zasadach określonych  

w § 3. 

2. Celem potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, profesor  

z zagranicy jest zobowiązany złożyć oświadczenie o nieposiadaniu obywatelstwa 

polskiego. 

3. Celem potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, profesor  

z zagranicy jest zobowiązany złożyć uwierzytelnioną kserokopię dokumentu 

poświadczającego posiadanie tytułu naukowego profesora lub tytułu profesora sztuki, lub 

dokumentu potwierdzającego zatrudnienie na stanowisku profesora w innej uczelni, lub 

instytucie badawczym, lub instytucie naukowym Polskiej Akademii Nauk, lub zagranicznej 

uczelni, lub zagranicznej instytucji naukowej. 

4. Umowa cywilnoprawna, o której mowa w ust. 1 pkt 3, zawarta pomiędzy Uczelnią  

a profesorem z zagranicy powinna obejmować obowiązek przeprowadzenia co najmniej  



60 godzin zajęć dydaktycznych w roku akademickim. Umowa może również przewidywać 

udzielenie nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji do wykorzystania materiałów 

dydaktycznych powstałych w związku z ww. zajęciami dydaktycznymi, na polach 

eksploatacji oraz warunkach wskazanych każdorazowo w treści umowy, o ile takie 

powstaną. 

 

§ 3 

Wymiar godzinowy prowadzenia zajęć przez profesora z zagranicy 

1. Za profesora z zagranicy w rozumieniu niniejszego zarządzenia uznaje się osobę spełniającą 

wszystkie warunki, o których mowa w § 2, przy czym co najmniej 60 godzin zajęć 

dydaktycznych musi być zrealizowanych na studiach stacjonarnych pierwszego, drugiego 

lub trzeciego stopnia. 

2. Przy ustalaniu liczby godzin dla profesora z zagranicy nie stosuje się przeliczników 

obliczeniowych do zajęć dydaktycznych. 

3. Okres prowadzenia zajęć na potrzeby informacji przekazywanej do MNiSW definiuje się 

jako okres faktycznej realizacji zajęć na Uczelni. 

4. Umowa cywilnoprawna, o której mowa w § 2 ust. 4, jest zawierana na faktyczny okres 

prowadzenia zajęć dydaktycznych. 

 

§ 4 

Procedura zatrudnienia i forma wynagrodzenia 

1. Decyzję w sprawie zatrudnienia profesora z zagranicy podejmuje rektor na wniosek 

kierownika katedry/zakładu zaakceptowany przez dziekana. 

2. Wniosek wymaga pozytywnej opinii właściwej rady wydziału.  

3. Wniosek wraz z opinią rady wydziału i dokumentami, o których mowa w § 2 ust. 2 i 3 

należy złożyć w Dziale Planowania i Rozliczeń Dydaktycznych przed przyjazdem 

profesora z zagranicy, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia jego przyjazdu na 

Uczelnię.  

4. Zakres uprawnień i obowiązków profesora z zagranicy, w tym wysokość wynagrodzenia 

oraz warunki udzielenia licencji, o której mowa w § 2 ust. 4, określa umowa 

cywilnoprawna. 

5. Wysokość wynagrodzenia profesora z zagranicy, w tym również wynagrodzenia za 

udzielenie licencji, o której mowa w § 2 ust. 4, jest ustalana jako iloczyn faktyczne 

przepracowanych godzin zajęć dydaktycznych i stawki godzinowej ustalanej zgodnie  

z zarządzeniem rektora w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcia dydaktyczne 

realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. 

6. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek dziekana wydziału, rektor może podwyższyć 

wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 5. 

7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 5, jest płatne ze środków wydziału, na którym 

profesor z zagranicy będzie realizował zajęcia dydaktyczne. 

8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 5, zostanie wypłacone po zrealizowaniu zajęć 

dydaktycznych w kasie Uczelni lub przekazane na wskazany przez profesora z zagranicy 

rachunek bankowy.  

9. Umowa cywilnoprawna zawierana z profesorem z zagranicy jest sporządzana przez Dział 

Planowania i Rozliczeń Dydaktycznych, który prowadzi ewidencję zawieranych umów.  

 

 

 

 

 



§ 5 

Potwierdzenie odbycia zajęć 

W przypadku gdy umowa cywilnoprawna, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 4 

przewiduje udzielenie licencji, w terminie 14 dni od zakończenia zajęć, kierownik 

katedry/zakładu składa do rektora sprawozdanie z wykonania umowy przez profesora  

z zagranicy, obejmujące w szczególności rodzaj zajęć dydaktycznych, ich wymiar czasowy 

oraz główne treści, a także zakres udzielonej licencji. Wzór sprawozdania określa załącznik do 

niniejszego zarządzenia. 

 

§ 6 

Przepisy końcowe 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

Rektor PRz: prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

- prorektorzy, 

- dziekani, 

- prodziekani, 

- wszystkie jednostki organizacyjne. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

…………………………      Rzeszów, dnia …………………. 

(pieczątka katedry/zakładu) 

 

Sprawozdanie z wykonania umowy cywilnoprawnej przez profesora z zagranicy 

Pana/Panią 

…………………………………………………………………………………………………... 

(imię i nazwisko) 

L.p Rodzaj zajęć Wymiar czasowy 

 

Nazwa modułu zajęć/Główne treści* 

1. 

 

   

2. 

 

   

3. 

 

   

 

*Główne treści zostały określone w: konspekcie/sylabusie/karcie modułu, prezentacji**) do poszczególnych 

modułów zajęć wymienionych w powyższej tabeli stanowiących załączniki do niniejszego sprawozdania 

 

Zakres niewyłącznej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie licencji do korzystania z materiałów 

dydaktycznych, wskazanych w tabeli powyżej na następujących polach eksploatacji: 

1) utrwalanie, kopiowanie, wprowadzanie do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych; 

2) wystawianie lub publiczną prezentację; 

3) wykorzystywanie w działalności dydaktycznej oraz naukowo – badawczej; 

4) wykorzystywanie w materiałach dydaktycznych, informacyjnych, marketingowych i promocyjnych; 

5) prawo do korzystania z dzieła w całości lub części oraz łączenia z innymi dziełami; 

6) rozpowszechnianie dzieła poprzez jego udostępnienie w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp. 

 

 

 

………………………………………. 

(podpis i pieczęć kierownika katedry/zakładu) 

 

Załączniki do sprawozdania: 

1. ……………………………… 

2. ……………………………… 

3. ………………………………. 

4. ……………………………….. 

**)niepotrzebne skreślić 

Załącznik do zarządzenia nr 1/2018 

Rektora PRz z dnia 6 lutego 2018 r.  


