
ZARZĄDZENIE Nr 112/2011 
Rektora uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 14 listopada 2011 r. 
 

w sprawie warunków podejmowania i kontynuowania przez nauczycieli akademickich 
dodatkowego zatrudnienia poza Uniwersytetem Wrocławskim oraz obowiązku 

informowania o prowadzeniu działalności gospodarczej 
 

Na podstawie art. 66 ust. 2 oraz art. 129 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo  
o szkolnictwie wyŜszym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późniejszymi zmianami) zarządza się,  
co następuje: 
 

§ 1.1. Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Uniwersytecie Wrocławskim jako podstawowym 
miejscu pracy mogą podjąć lub kontynuować zatrudnienie w ramach stosunku pracy tylko u jednego 
dodatkowego pracodawcy prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukowo-badawczą, po 
uzyskaniu zgody Rektora.  

2. Rektor odmawia wyraŜenia zgody, o której mowa w ust. 1, jeŜeli świadczenie usług 
dydaktycznych lub naukowych u innego pracodawcy zmniejsza zdolność prawidłowego 
funkcjonowania uczelni lub wiąŜe się z wykorzystaniem jej urządzeń technicznych i zasobów uczelni. 

 
§ 2. Podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia bez zgody Rektora stanowi 

podstawę rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem. 
 

§ 3.1. Zobowiązuje się nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Wrocławskim 
jako podstawowym miejscu pracy do: 

1/ występowania o zgodę Rektora na podjęcie zatrudnienia w ramach stosunku pracy 
u dodatkowego pracodawcy prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukowo-
badawczą (wzór wniosku stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia), 

2/ uzyskania zgody Rektora na kontynuowanie zatrudnienia w ramach stosunku pracy 
u dodatkowego pracodawcy prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukowo-
badawczą, z zastrzeŜeniem § 5  (wzór oświadczenia stanowi Załącznik  
Nr 2 do niniejszego zarządzenia), 

3/ informowania Rektora o prowadzeniu działalności gospodarczej (wzór wniosku 
stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia). 

2. Pisma określone w ust. 1  naleŜy składać w Dziale Kadr. 

 

§ 4. Podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez nauczyciela 
akademickiego, będącego organem jednoosobowym Uczelni, wymaga uzyskania zgody organu 
kolegialnego wskazanego w statucie, a zgoda wydawana jest na okres kadencji. W przypadku 
powołania nauczyciela akademickiego do pełnienia funkcji organu jednoosobowego kolejnej kadencji 
okres, którego dotyczy zgoda ulega przedłuŜeniu o cztery miesiące. 

 
§ 5. Nauczyciel akademicki, który w dniu 1 października 2011 r. był zatrudniony u jednego 

dodatkowego pracodawcy moŜe kontynuować to zatrudnienie przez okres nie dłuŜszy niŜ 3 lata tj. do 
dnia 30 września 2014 r., chyba Ŝe uzyska zgodę Rektora na kontynuowanie tego zatrudnienia. 
 

§ 6. Tryb udzielania przez Rektora zgody lub odmowy wyraŜenia zgody na wykonywanie 
dodatkowego zatrudnienia reguluje art. 129 ustawy Prawo o szkolnictwie wyŜszym. 
 

§ 7. Tracą moc: 
1/ zarządzenie Nr 81/2006 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 czerwca 

2006 r. w sprawie dodatkowego zatrudnienia nauczycieli akademickich 
Uniwersytetu Wrocławskiego poza Uczelnią, 

2/ zarządzenie Nr 69/2007 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 sierpnia 
2007 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 81/2006 Rektora Uniwersytetu 
Wrocławskiego z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie dodatkowego zatrudnienia 
nauczycieli akademickich Uniwersytetu Wrocławskiego poza Uczelnią. 

 
§ 8. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 października 2011 r.  

 
 

prof. dr hab. Marek Bojarski 
R E K T O R 

 



Załącznik Nr 1 
do zarządzenia Nr 112/2011 
z dnia 14 listopada 2011 r. 

……………………………………………………..                                                                
         (imię i nazwisko pracownika) 

 
……………………………………………………… 
       (stanowisko/pełniona funkcja*) 

 
…………………………………………………….. 
          (jednostka organizacyjna) 

 
 

 
Jego Magnificencja 
Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
 

 
Wniosek  

o wyraŜenie zgody na dodatkowe zatrudnienie  
u pracodawcy prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukowo-badawczą 

 
 

Na podstawie art. 129 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyŜszym (Dz. 
U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) uprzejmie proszę o wyraŜenie zgody na podjęcie dodatkowego 
zatrudnienia w ramach stosunku pracy u pracodawcy prowadzącego działalność dydaktyczną lub 
naukowo-badawczą 
 

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

…………………………….…………………………………...…………………………………….. 
(nazwa i siedziba pracodawcy) 

 

na stanowisku ……………….……………………………………………………………….. 

na czas określony od dnia ………………………. do dnia …………………………… r. / na czas nieokreślony*,  

w wymiarze ………………………. etatu. 
 
Jednocześnie zobowiązuję się na bieŜąco informować o zmianach dotyczących dodatkowego 
zatrudnienia. 

 
Oświadczam, Ŝe jest to moje jedyne dodatkowe zatrudnienie w ramach stosunku pracy 
u pracodawcy prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukowo-badawczą. 

 
 

  
………………………………….…………………………………..                ……………………………………………………… 
(podpis i pieczątka kierownika jednostki organizacyjnej)       (data i podpis pracownika) 
  
 
 
*niepotrzebne skreślić 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 2 
do zarządzenia Nr 112/2011 
z dnia 14 listopada 2011 r. 

……………………………………………………..                                                             
         (imię i nazwisko pracownika) 

 
……………………………………………………… 
       (stanowisko/pełniona funkcja*) 

 
…………………………………………………….. 
          (jednostka organizacyjna) 

 
 

 
Jego Magnificencja 
Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
 
 
 

Wniosek  
o wyraŜenie zgody na kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia  

u pracodawcy prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukowo-badawczą 
 
 
 

Na podstawie art. 129 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyŜszym (Dz. 
U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) uprzejmie proszę o wyraŜenie zgody na kontynuowanie 
dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy u pracodawcy prowadzącego działalność 
dydaktyczną lub naukowo-badawczą 
 

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

…………………………….…………………………………...…………………………………….. 
(nazwa i siedziba pracodawcy) 

 

na stanowisku ……………….……………………………………………………………….. 

na czas określony od dnia ……………………….. do dnia …………………………… / na czas nieokreślony*,  

w wymiarze ………………………. etatu. 

 
 

Jednocześnie zobowiązuję się na bieŜąco informować o zmianach dotyczących dodatkowego 
zatrudnienia. 
 
Oświadczam, Ŝe jest to moje jedyne dodatkowe zatrudnienie w ramach stosunku pracy 
u pracodawcy prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukowo-badawczą. 
 

 
 
 
 

  
………………………………….…………………………………..                ……………………………………………………… 
(podpis i pieczątka kierownika jednostki organizacyjnej)       (data i podpis pracownika) 

 
 
 
*niepotrzebne skreślić 

 
 
 
 
 
 



 
 

Załącznik Nr 3 
do zarządzenia Nr 112/2011 
z dnia 14 listopada 2011 r. 

……………………………………………………..                                                                
         (imię i nazwisko pracownika) 

 
……………………………………………………… 
       (stanowisko/pełniona funkcja*) 

 
…………………………………………………….. 
          (jednostka organizacyjna) 

 
 

 
Jego Magnificencja 
Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
 
 
 

Informacja o prowadzeniu działalności gospodarczej 
 
 

Na podstawie art. 129 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyŜszym (Dz. U. Nr 

164, poz. 1365, z późn. zm.) informuję, Ŝe prowadzę działalność gospodarczą w zakresie 

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

pod firmą ……………………………………………….………………… od dnia ………………………………………….……………….. 

 
 
Jednocześnie zobowiązuję się na bieŜąco informować o zmianach dotyczących prowadzenia 

działalności gospodarczej. 

 
 
 
 
 

  
………………………………….…………………………………..                ……………………………………………………… 
(podpis i pieczątka kierownika jednostki organizacyjnej)       (data i podpis pracownika) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*niepotrzebne skreślić 


