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R-B-SOP.014.1.92.2020 

 

ZARZĄDZENIE NR 92/2020 

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

z dnia 29 czerwca 2020 r. 

 

w sprawie dodatkowego zatrudnienia nauczycieli akademickich oraz obowiązku zawiadomienia  

o prowadzonej działalności gospodarczej 

  

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 5 i 7 w zw. z art. 120 i art.125 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo  o szkolnictwie 

wyższym i nauce (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 85, 374) zarządzam co następuje: 

 

§ 1 

Zarządzenie określa: 

1. Zasady występowania o zgodę na podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia (poza Uniwersytetem 

Ekonomicznym we Wrocławiu) u pracodawcy prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukową, 

2. Zasady zawiadamiania Rektora o prowadzeniu działalności gospodarczej przez nauczycieli akademickich 

zatrudnionych w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. 

 

§ 2 

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o: 

1. Uczelni – należy przez to rozumieć Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 

2. zatrudnieniu – należy przez to rozumieć zatrudnienie na podstawie stosunku pracy, tj. umowy o pracę  

lub mianowania, 

3. podstawowym miejscu pracy – uczelnia, w której nauczyciel akademicki jest zatrudniony w pełnym wymiarze 

czasu pracy, wskazana w akcie stanowiącym podstawę zatrudnienia jako podstawowe miejsce pracy. Nauczyciel 

akademicki może mieć tylko jedno podstawowe miejsce pracy. 

  

DODATKOWE ZATRUDNIENIE 

§ 3 

1. Nauczyciel akademicki dla którego Uczelnia jest podstawowym miejscem pracy może podjąć lub kontynuować 

dodatkowe zatrudnienie w ramach stosunku pracy tylko u jednego pracodawcy prowadzącego działalność 

dydaktyczną lub naukową. Podjęcie lub kontynuowanie przez nauczyciela akademickiego dodatkowego 

zatrudnienia, wymaga każdorazowo zgody Rektora. 

2. Przepisów ust. 1 nie stosuje się do nauczycieli akademickich podejmujących zatrudnienie w ramach stosunku 

pracy: 

1) w podmiotach, z którymi uczelnia nawiązała współpracę na podstawie umowy lub porozumienia, albo dla 

których jest organem prowadzącym, założycielem albo udziałowcem;  

2) 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 jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 537 z dnia 27 marca  

2020 r.) 
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3) w instytucjach kultury; 

4) w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: 

Dz.U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.). 

  

§ 4 

1. Zgoda, o której mowa w § 3 ust. 1 jest wydawana na czas określony.  

2. Nauczyciel akademicki jest zobowiązany wystąpić do Rektora o zgodę  na dodatkowe zatrudnienie nie później 

niż trzy miesiące przed planowaną datą jego rozpoczęcia  lub o zgodę na jego kontynuowanie  na trzy miesiące 

przed upływem czasu, na który poprzednia zgoda została wydana. 

3. W terminie dwóch miesięcy od dnia wystąpienia o zgodę, Rektor wyraża zgodę lub odmawia jej wyrażenia. 

4. Rektor odmawia wyrażenia zgody, jeśli zaistnieje przynajmniej jedna z poniższych okoliczności: 

1) wykonywanie dodatkowego zatrudnienia zmniejsza zdolność prawidłowego funkcjonowania Uczelni, 

2) wykonywanie dodatkowego zatrudnienia wiąże się z wykorzystaniem urządzeń technicznych i zasobów 

Uczelni, 

3) nauczyciel akademicki otrzymał ostatnią, okresową ocenę negatywną. 

5. Odmowa wyrażenia zgody przez Rektora na dodatkowe zatrudnienie wymaga  uzasadnienia. 

6. Wzór wniosku o wydanie zgody na podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia stanowi załącznik  

nr 1 do niniejszego zarządzenia.  

 

§ 5 

Podjęcie lub kontynuowanie przez nauczyciela akademickiego dodatkowego zatrudnienia bez zgody Rektora, 

stanowi podstawę rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem. Rozwiązanie stosunku pracy  

za wypowiedzeniem następuje z końcem semestru z zachowaniem okresu wypowiedzenia. 

 

§ 6 

Nauczyciel akademicki jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Rektora o fakcie zaprzestania wykonywania 

dodatkowego zatrudnienia. Wzór zawiadomienia o zaprzestaniu wykonywania dodatkowego zatrudnienia stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

   

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 

§ 7 

1. Nauczyciel akademicki, zatrudniony w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy, prowadzący działalność 

gospodarczą, informuje o tym Rektora w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności 

gospodarczej lub od dnia zatrudnienia w Uczelni. 

2. Wzór zawiadomienia o prowadzeniu działalności gospodarczej stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia. 

 

PRZEPISY OGÓLNE 

§ 8 

1. Właściwe druki, stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia, podpisane przez bezpośredniego przełożonego 

i zaopiniowane przez dziekana wydziału, nauczyciel akademicki składa w Dziale Kadr. Dział Kadr po weryfikacji 

pod względem formalnym przekazuje druki Rektorowi. 

2. Informacje o dodatkowym zatrudnieniu nauczyciela akademickiego, Uczelnia zamieszcza w Zintegrowanym 

Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce prowadzonym przez ministra właściwego do spraw 

szkolnictwa wyższego.  
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PRZEPISY PRZEJŚCIOWE 

§ 9 

Zgody na dodatkowe zatrudnienie wydane przed wejściem w życie tego zarządzenia zachowują ważność przez okres, 

na który zostały udzielone. Również złożone wcześniej informacje o prowadzeniu działalności gospodarczej 

zachowują swoją ważność. 

§ 10 

Traci moc zarządzenie Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 16/2014 z dnia 24 lutego 2014 r. w 

sprawie procedury i kryteriów udzielania zgody na podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia przez 

nauczycieli akademickich niepełniących funkcji organów jednoosobowych uczelni lub niebędących kierownikiem 

Studium Języków Obcych/ Wychowania Fizycznego i Sportu. 

 

§ 11 

Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania. 

 

 

 

Rektor 

 

 

 

     Prof. dr hab. Andrzej Kaleta 


