
 

UCHWAŁA Nr 44/2012 
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 23 maja 2012 r. 
 

w sprawie polityki zatrudniania pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego, 
którzy nabyli prawo do świadczeń emerytalnych 

 
 
Senat Uniwersytetu Wrocławskiego działając na podstawie § 15 ust. 2 pkt 3 Statutu 
Uniwersytetu Wrocławskiego, nie negując ustawowych uprawnień Rektora do 
nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy z pracownikami Uniwersytetu 
Wrocławskiego uchwala, co następuje: 
 

§ 1.1. Senat Uniwersytetu Wrocławskiego uznaje za zasadne ewentualne 
zatrudnianie nauczycieli akademickich po uzyskaniu przez nich prawa do świadczeń 
emerytalnych z zachowaniem następujących zasad: 

 

1) ponowne zatrudnienie profesora posiadającego tytuł naukowy po 
ukończeniu 70-go roku życia powinno być uzależnione od konieczności 
przeprowadzenia zajęć dydaktycznych lub wykonania prac naukowych. 
Umowa o pracę może być zawarta w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu 
pracy na czas określony, nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku akademickim, 
jednak nie dłużej niż do ukończenia 75-go roku życia. Zatrudnienie po 
ukończeniu 75-go roku życia jest możliwe tylko w przypadku osób 
będących kierownikami projektów naukowych krajowych lub zagranicznych. 
Zatrudnienie następuje na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej 
pozytywnie zaopiniowany przez właściwy organ kolegialny, za zgodą 
Rektora; 
 

2) po wygaśnięciu stosunku pracy z mocy prawa bądź rozwiązaniu stosunku 
pracy w drodze porozumienia stron ponowne zatrudnienie nauczyciela 
akademickiego posiadającego stopień doktora habilitowanego powinno być 
uzależnione od konieczności przeprowadzenia zajęć dydaktycznych lub 
wykonania prac naukowych. Umowa o pracę może być zawarta w pełnym 
lub niepełnym wymiarze czasu pracy na czas określony, jednak nie dłużej 
niż do końca roku akademickiego, w którym nauczyciel akademicki ukończy 
70-ty rok życia. Zatrudnienie następuje na wniosek kierownika jednostki 
organizacyjnej pozytywnie zaopiniowany przez właściwy organ kolegialny, 
za zgodą Rektora. Powyższa zasada dotyczy również profesorów z tytułem 
naukowym, którzy rozwiązują stosunek pracy za porozumieniem stron 
przed ukończeniem 70-go roku życia;  

 

3) z pozostałymi nauczycielami akademickimi, po wygaśnięciu stosunku pracy 
bądź rozwiązaniu stosunku pracy w drodze porozumienia stron – ponowne 
zatrudnienie może nastąpić, jeżeli jest uzasadnione szczególnymi 
potrzebami dydaktycznymi, naukowymi lub organizacyjnymi. Umowa o 
pracę może być zawarta w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy na 
czas określony, na okres nie dłuższy niż rok. Zatrudnienie następuje na 
wniosek kierownika jednostki organizacyjnej pozytywnie zaopiniowany 
przez właściwy organ kolegialny za zgodą Rektora. 

 

2. Nie wyklucza się ponownego zatrudnienia pracowników niebędących 
nauczycielami akademickimi, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny i posiadają 
prawo do emerytury, z tym że zatrudnienie w drodze umowy o pracę w pełnym lub 
niepełnym wymiarze czasu pracy może nastąpić na czas określony i nie powinno 
przekraczać roku. Zgodę na zatrudnienie, na wniosek kierownika jednostki 
organizacyjnej, wyraża Rektor. 

 
§ 2. Tracą moc: 

1) uchwała Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego podjęta na posiedzeniu w 
dniu 8 kwietnia 1998 r. w sprawie przyjęcia polityki dalszego zatrudniania 
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pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, którzy osiągnęli 
wiek emerytalny; 

2) uchwała Nr 36/2004 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego podjęta na 
posiedzeniu w dniu 28 kwietnia 2004 r. w sprawie polityki zatrudniania 
pracowników, którzy nabyli prawo do emerytury; 

3) uchwała Nr 68/2007 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 maja 
2007 r. w sprawie polityki zatrudnienia pracowników Uniwersytetu 
Wrocławskiego, którzy nabyli prawo do świadczeń emerytalnych; 

4) uchwała Nr 15/2011 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 lutego 
2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 36/2004 Senatu Uniwersytetu 
Wrocławskiego z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie polityki zatrudniania 
pracowników, którzy nabyli prawo do emerytury. 

 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 

Przewodniczący Senatu 
Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
 
 

prof. dr hab. Marek Bojarski 
 


