
r.  

Jego Magnificencja Rektor
Uniwersytetu Ekonomicznego 
we Wrocławiu   

WNIOSEK  
ZATRUDNIENIA ZMIANY STANOWISKA*

NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

Wnioskuję o zatrudnienie na stanowisku: 

w grupie pracowników:   

Na podstawie umowy o pracę na czas*:  

określony od dnia nieokreślony 

w pełnym wymiarze czasu pracy

w podstawowym miejscu pracy  dodatkowym miejscu pracy 

w niepełnym wymiarze czasu pracy, tj. 

zatrudnienie nie stanowi podstawowego miejsca pracy w rozumieniu art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 

20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.  

po konkursie rozstrzygniętym w dniu 

po przeprowadzonej ocenie pracownika:

ocena pozytywna z dnia

po przeprowadzeniu procedury wewnętrznej w dniu 

w związku z upływającym terminem zawarcia umowy o pracę na czas określony*

 TAK  NIE 
  (data zakończenia umowy)  

w związku z awansem naukowym

  (data uzyskania awansu naukowego) 

etatu,

bez konkursu

 (data, podpis wnioskodawcy)

Miejsce zatrudnienia: 

Wydział  

do dnia

Zatrudnienie następuje*:

Jednostka organizacyjna

W SPRAWIE

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Rektora nr 148/2022 z dnia 30 września 2022 r.           

Wrocław, dnia



STANOWISKO KIEROWNIKA KATEDRY
(pole wymagane w przypadku zatrudnienia na okres do 3 miesięcy lub w wymiarze nieprzekraczającym połowy pełnego wymiaru czasu pracy)

STANOWISKO DZIEKANA WYDZIAŁU:
(pole wymagane w przypadku wszystkich grup pracowników) 

(data, pieczęć i podpis Dziekana) 

STANOWISKO DZIEKANA DS. KSZTAŁCENIA:
(pole wymagana w przypadku grupy pracowników badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych) 

(data, pieczęć i podpis Dziekana) 

(data, pieczęć i podpis Kierownika) 



(w szczególności, w przypadku, gdy wniosek wynika ze zmiany stanowiska kandydata/kolejnej umowy – informacja z podaniem okresów 
i charakteru jego zatrudnienia w UEW) 

(data, pieczątka i podpis)

WYTYCZNE I ZASADY ZATRUDNIANIA INSTYTUCJI FINANSUJĄCEJ** 
(dostarcza dział właściwy ds. projektów) 

(data, pieczęć i podpis)

DECYZJA REKTORA: 

wyrażam zgodę nie wyrażam zgody* 

na zatrudnienie od dnia 

(data, pieczęć i podpis Rektora)

INFORMACJA JEDNOSTKI WŁAŚCIWEJ DS. KADR

na stanowisku 

* wybrać właściwe
** wypełnić w przypadku zatrudnienia do realizacji projektów, grantów, etatów badawczych
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