
(Dział Organizacyjny – 2006) 

ZARZĄDZENIE Nr 81/2006 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 14 czerwca 2006 r. 
 

w sprawie dodatkowego zatrudnienia nauczycieli akademickich  
Uniwersytetu Wrocławskiego poza Uczelnią 

 
Na podstawie art. 66 ust. 2, art. 129 oraz art. 265 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo  

o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późniejszymi zmianami) zarządza się, 
co następuje: 

 
§ 1. Zarządzenie  reguluje  tryb  postępowania  związany  z  podejmowaniem  przez 

nauczycieli akademickich Uniwersytetu Wrocławskiego dodatkowego zatrudnienia poza 
Uczelnią oraz przepisy przejściowe, odnoszące się do obowiązku powiadamiania pracodawcy 
o podjęciu dodatkowego zatrudnienia, przed wejściem w życie przepisów ustawy Prawo  
o szkolnictwie wyższym. 
 
 

§ 2. 1. Nauczyciel akademicki, który podjął dodatkowe zatrudnienie w ramach stosunku 
pracy (u jednego pracodawcy) lub prowadzi działalność gospodarczą, zobowiązany jest  
w terminie 7 dni od podjęcia dodatkowego zatrudnienia lub rozpoczęcia działalności 
gospodarczej zawiadomić o tym fakcie Rektora. Wzór zawiadomienia stanowi Załącznik  
Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
 

2. Nauczyciel  akademicki,  który  zamierza  wykonywać  dodatkowe  zatrudnienie  
w ramach stosunku pracy u więcej niż jednego dodatkowego pracodawcy lub zamierza 
prowadzić działalność gospodarczą łącznie z jednym dodatkowym zatrudnieniem, musi 
wcześniej uzyskać zgodę Rektora. Wzór wniosku stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego 
zarządzenia.  
Wykonywanie przez nauczyciela akademickiego więcej niż jednego dodatkowego 
zatrudnienia lub prowadzenie działalności gospodarczej łącznie z jednym dodatkowym 
zatrudnieniem w ramach stosunku pracy, bez uzyskania wcześniejszej zgody Rektora, stanowi 
podstawę rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem, jeżeli Uniwersytet Wrocławski 
jest podstawowym miejscem pracy nauczyciela akademickiego. 

 
3. Nauczyciel akademicki, będący organem jednoosobowym uczelni publicznej lub 

jego zastępcą, który zamierza podjąć dodatkowe zatrudnienie w ramach stosunku pracy lub 
zamierza prowadzić działalność gospodarczą, musi uzyskać wcześniej zgodę Senatu. Wzór 
wniosku stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.  
Wykonywanie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub prowadzenia 
działalności gospodarczej bez zgody Senatu, powoduje wygaśnięcie mandatu organu 
jednoosobowego uczelni publicznej lub jego zastępcy. 
 

§ 3. 1. Nauczyciel, akademicki, który przed dniem 1 września 2006 r. podjął dodatkowe 
zatrudnienie w ramach stosunku pracy u więcej niż jednego pracodawcy, może je wykonywać 
jednak przez okres nie dłuższy niż rok od tej daty, pod warunkiem zawiadomienia o tym 
fakcie Rektora w terminie do dnia 30 listopada 2006 r.  
 

2. Nauczyciel  akademicki,  który  przed  dniem  1  września  2006  r.  podjął 
działalność gospodarczą i łączy ją z dodatkowym zatrudnieniem w ramach stosunku pracy, 
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może wykonywać tę działalność, jednak przez okres nie dłuższy niż rok od tej daty, pod 
warunkiem zawiadomienia o tym fakcie Rektora w terminie do dnia 30 listopada 2006 r. 

 
3. Obowiązek zawiadomienia Rektora o wykonywaniu dodatkowego zatrudnienia 

uważa się za spełniony w odniesieniu do nauczyciela akademickiego, który przed dniem 
wejścia w życie ustawy zawiadomił o tym fakcie Rektora. 

 
4. Niezawiadomienie Rektora przez nauczyciela akademickiego, w terminie 

określonym w ust.1 i 2, o podjęciu dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub 
prowadzeniu działalności gospodarczej, stanowi podstawę do rozwiązania stosunku pracy za 
wypowiedzeniem, jeżeli Uniwersytet Wrocławski jest jego podstawowym miejscem pracy. 
 

§ 4. Wymogów określonych w § 2 ust. 2 i 3 niniejszego zarządzenia, nie stosuje się do 
nauczycieli akademickich podejmujących zatrudnienie w ramach stosunku pracy: 

1/ w urzędach, o których mowa w art. 1 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, 2, 4 i 4a ustawy z dnia  
16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (tekst jednolity z 2001 r.: 
Dz. U. Nr 86, poz. 953, z późniejszymi zmianami), to jest w: 
a/ Kancelarii Sejmu,  
b/ Kancelarii Senatu,  
c/ Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,  
d/ Sądzie Najwyższym,  
e/ Biurze Trybunału Konstytucyjnego,  
f/ Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich,  
g/ Biurze Rzecznika Praw Dziecka,  
h/ Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,  
i/ Krajowym Biurze Wyborczym,  
j/ Biurze Rzecznika Interesu Publicznego,  
k/ Państwowej Inspekcji Pracy,  
l/ Regionalnych Izbach Obrachunkowych,  
m/ Biurze  Generalnego  Inspektora  Ochrony  Danych  Osobowych,  
n/ Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu,  
o/ Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,  
p/ urzędach ministrów i przewodniczących komitetów wchodzących w skład Rady 

Ministrów oraz urzędach centralnych organów administracji rządowej, 
q/ Rządowym Centrum Studiów  Strategicznych, 
r/ Rządowym Centrum Legislacji, 

2/ w organach towarzystw naukowych i zawodowych, 
3/ w organach wymiaru sprawiedliwości, 
4/ w instytucjach kultury, 
5/ we władzach Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności. 

  
§ 5. Informacje o dodatkowym zatrudnieniu nauczyciela akademickiego przekazywane 

są drogą służbową do Działu Kadr. 
 
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Załącznik Nr 1 
do zarządzenia Nr 81/2006 
z dnia 14 czerwca 2006 r. 

 
      .................................................................                       Wrocław, dnia ...........................   r. 
                          imię   i   nazwisko 

 
................................................................. 
                     stanowisko  i  jednostka 

 
  

JM Rektor 
       Uniwersytetu Wrocławskiego 
           
 

 
W związku z art. 129 ust. 6  ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że: 

 
1.*  podjęłam/ podjąłem dodatkowe zatrudnienie w ramach stosunku pracy 

 
       w ........................................................................................................................................... 

                                        (nazwa instytucji, zakładu) 

 
       od dnia .................... w wymiarze .............. etatu, na stanowisku......................................... 

 
   

2.*  od dnia .................... prowadzę działalność gospodarczą w zakresie ................................... 

 
       ............................................................................................................................................... 

 
 

 
 

                                   ................................ 
                                                 podpis pracownika 

 
 
.................................................... 
             podpis  Dyrektora  Instytutu 
 
 
 
.................................................... 
      podpis Dziekana  /  Kierownika jednostki 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* - niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr 2 
do zarządzenia Nr 81/2006 
z dnia 14 czerwca 2006 r. 

 
....................................................................                       Wrocław, dnia ..........................   r. 
                          imię   i   nazwisko 

 
...................................................................... 
                     stanowisko  i  jednostka  

JM Rektor 
       Uniwersytetu Wrocławskiego 
             

W związku z art. 129 ust. 1  ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późniejszymi zmianami) proszę o wyrażenie zgody na: 

1.*  podjęcie kolejnego dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy 

 
       w......................................................................................................................................................................... 

                                        (nazwa instytucji, zakładu) 

 
       od dnia ........................... w wymiarze .................... etatu, na stanowisku......................................................... 

 

2.* rozpoczęcie działalności gospodarczej od dnia...................w zakresie....................................... 

Jednocześnie oświadczam, że obecnie: 
 

1. wykonuję dodatkowe zatrudnienie: 
 

a) ....................................................................................................................................................................... 
                                        (nazwa instytucji, zakładu) 

 
od dnia ................................ wymiar etatu ............................stanowisko............................................................ 

 
 

b) ....................................................................................................................................................................... 
                                        (nazwa instytucji, zakładu) 

 
od dnia ................................ wymiar etatu ............................stanowisko............................................................ 

 
 

c) ....................................................................................................................................................................... 
                                        (nazwa instytucji, zakładu) 

 
       od dnia ................................ wymiar etatu ............................stanowisko............................................................ 
 
 

2. prowadzę działalność gospodarczą w zakresie...................................................................................... 
 

     od dnia  ..................... 
 

                                   ................................ 
                                                 podpis pracownika 

 
.................................................... 

               podpis  Dyrektora  Instytutu 

 
 

.................................................... 
             podpis Dziekana  /  Kierownika jednostki 

 
* - niepotrzebne skreślić 



 

(Dział Organizacyjny – 2006) 

5 

Załącznik Nr 3  
do zarządzenia Nr 81/2006 
z dnia 14 czerwca 2006 r. 

 
  ......................................................................                       Wrocław, dnia ...........................   r. 
                          imię   i   nazwisko 

 
...................................................................... 
                     stanowisko  i  jednostka 
 
 ...................................................................... 

 funkcja 
 

 
  

Senat  
Uniwersytetu Wrocławskiego 

             
        
 

W związku z art. 129 ust. 2  ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późniejszymi zmianami) proszę o wyrażenie zgody na: 

 
1.*  podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy 

 
        w ........................................................................................................................................... 

                                        (nazwa instytucji, zakładu) 

 
        od dnia .......................... w wymiarze .............. etatu, na stanowisku................................... 

 
   

2.*  rozpoczęcie działalności gospodarczej od dnia  ..................... w zakresie ........................... 

 
      ................................................................................................................................................ 

 
 
 
 

                                   ................................ 
                                                 podpis pracownika 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* - niepotrzebne skreślić 


