
(Dział Organizacyjny – 2014) 

 

KOMUNIKAT 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 12 sierpnia 2014 r. 

 

w sprawie obowiązku uzyskiwania przez nauczycieli akademickich zgody na 

dodatkowe zatrudnienie 

  

Przypominam, że od dnia 1 października 2014 r. nie można 
kontynuować/wykonywać dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy, u  
pracodawcy prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukowo-badawczą,  bez zgody 
Rektora. Jeżeli pracownik otrzymał zgodę na dodatkowe zatrudnienie po 1 października 
2011 r. to zgoda obowiązuje na taki okres, na który została wydana. 

 
Według art. 129 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zmianami) zgoda Rektora na 
dodatkowe zatrudnienie nauczyciela akademickiego nie jest wymagana dla 
podejmujących zatrudnienie w ramach stosunku pracy: 
1) w urzędach, o których mowa w art. 1 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, 2 i 4a ustawy z dnia 16  

września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (tekst jednolity: Dz. U. z     
2013 r., poz. 269) tj.:  

-   Kancelarii Sejmu; 
-   Kancelarii Senatu; 
-   Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; 
-   Sądzie Najwyższym; 
-   Biurze Trybunału Konstytucyjnego; 
-   Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich; 
-   Biurze Rzecznika Praw Dziecka; 
-   Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji; 
- Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa w sprawach nieuregulowanych  
    w odrębnych przepisach; 
-   Krajowym Biurze Wyborczym;  
-   regionalnych izbach obrachunkowych; 
-   Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych; 
-  Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi  
    Polskiemu; 
-   Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; 
-  urzędach ministrów i przewodniczących komitetów wchodzących w skład Rady 
    Ministrów oraz urzędach centralnych organów administracji rządowej; 
-   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; 
6) w samorządowych kolegiach odwoławczych. 
 
Tryb i przesłanki udzielania przez Rektora zgody określa art. 129 ustawy z dnia 27 lipca 
2005 r.  Prawo o szkolnictwie wyższym oraz 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. 
 
 
 
       prof. dr hab. Marek Bojarski 
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