DO-0133/21/2014
Komunikat nr 21
Prorektora UJ ds. polityki kadrowej i finansowej
z 16 maja 2014 roku
w sprawie: dodatkowego zatrudnienia nauczycieli akademickich, dla których
Uniwersytet Jagielloński stanowi podstawowe miejsce pracy
W związku ze zmianami w zakresie podejmowania dodatkowego zatrudnienia przez
nauczycieli akademickich wprowadzonymi ustawą z dnia 18 marca 2011 roku o zmianie
ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym
oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 84, poz. 455, z późn. zm.), która weszła w życie z dniem 1 października 2011 roku
przypominam, że:
1) nauczyciele akademiccy, którzy w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 18 marca 2011
roku o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych
i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych
innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455, z późn. zm.), czyli od 1 października 2011 roku
wykonywali dodatkowe zatrudnienie w ramach stosunku pracy u pracodawcy
prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukowo-badawczą, mogą ją wykonywać
przez okres nie dłuższy niż 3 lata od dnia wejście w życie tej ustawy tj. maksymalnie do
dnia 30 września 2014 roku (art. 24 ustawy zmieniającej);
2) po dniu 30 września 2014 roku, zgodnie z art. 129 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku –
Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.), nauczyciel
akademicki zatrudniony w uczelni publicznej stanowiącej podstawowe miejsce pracy
może podjąć lub kontynuować dodatkowe zatrudnienie w ramach stosunku pracy tylko
u jednego dodatkowego pracodawcy prowadzącego działalność dydaktyczną lub
naukowo-badawczą. Podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia
w ramach stosunku pracy wymaga zgody Rektora (załącznik nr 1 do niniejszego
komunikatu).
Podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia bez zgody Rektora stanowi
podstawę rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem w uczelni publicznej
stanowiącej podstawowe miejsce pracy;
3) w przypadku zaprzestania wykonywania dodatkowego zatrudnienia w szkole wyższej
lub jednostce naukowo-badawczej, nauczyciel akademicki składa Rektorowi
zawiadomienie o zaprzestaniu dodatkowego zatrudnienia (załącznik nr 2 do niniejszego
komunikatu);
4) zgody Rektora wymaga zatrudnienie u pracodawców prowadzących działalność
dydaktyczną lub naukowo-badawczą, przez których należy rozumieć:
 uczelnie prowadzące studia pierwszego lub drugiego stopnia, jednolite studia
magisterskie oraz jednostki prowadzące studia III stopnia (doktoranckie),
 uczelnie, instytucje naukowe lub pomocnicze jednostki naukowe Polskiej Akademii
Nauk, instytuty badawcze lub międzynarodowe jednostki naukowe działające na
terenie Polski;

5) nie wymaga zgody Rektora zatrudnienie w ramach stosunku pracy:
 w urzędach, o których mowa w art. 1 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, 2 i 4a ustawy z dnia
16. 09.1982 roku o pracownikach urzędów państwowych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz.
269),
 w organach towarzystw naukowych i zawodowych,
 w organach wymiaru sprawiedliwości,
 w instytucjach kultury,
 we władzach Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności,
 w samorządowych kolegiach odwoławczych;
6) nauczyciel akademicki zatrudniony w uczelni publicznej stanowiącej jego podstawowe
miejsce pracy, a prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest do zawiadomienia
o tym fakcie Rektora (załącznik nr 3 do niniejszego komunikatu);
7) podjęcie dodatkowego zatrudnienia u pracodawcy nieprowadzącego działalności
dydaktycznej lub naukowo-badawczej oraz zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych (umowy o dzieło lub umowy zlecenia) nie wymaga ani informowania, ani
uzyskania zgody Rektora.
Z dniem wejścia w życie niniejszego komunikatu tracą moc postanowienia
komunikatu nr 30 Prorektora UJ ds. polityki kadrowej i finansowej z 22 listopada 2011 roku
w sprawie dodatkowego zatrudnienia nauczycieli akademickich, dla których UJ stanowi
podstawowe miejsce pracy.

Prorektor UJ
ds. polityki kadrowej i finansowej

Prof. dr hab. Jacek Popiel

Załącznik nr 1
do komunikatu nr 21 Prorektora UJ ds. polityki kadrowej i finansowej z 16 maja 2014 roku
……………………………………………………
(imię i nazwisko)
……………………………………………………
(stanowisko)
…………………………………………………..
(jednostka organizacyjna)

WNIOSEK
Proszę o wyrażenie zgody na dodatkowe zatrudnienie w ramach stosunku pracy
u dodatkowego pracodawcy prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukowo-badawczą
w roku akademickim ……………………./……………….. w:
– nazwa szkoły wyższej/jednostki naukowo-badawczej : …………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
– podstawowa jednostka organizacyjna/wydział: ……………………………..………………..
…………………………………………………………………………………………………..
– nauczyciel akademicki/pracownik naukowy*
– umowa o pracę
– stanowisko …………………………………………………
– czas nieokreślony/czas określony*
– wymiar etatu ………………………………………………
– będę/nie będę* zaliczany do minimum kadrowego
– studiów I stopnia TAK/NIE * - studiów II stopnia TAK/NIE* - jednolitych studiów
magisterskich TAK/NIE*
na kierunku …………………………………………………………………………….……..
– okres zatrudnienia od …………………………………….. do ………………………………
(dzień/miesiąc/rok)

Kraków, dnia ………………………..

(dzień/miesiąc/rok)

……………………………………………
(podpis składającego oświadczenie)

Opinia Kierownika jednostki organizacyjnej
…………………………………………….
(data i podpis)

* Proszę niepotrzebne skreślić

Decyzja Rektora
…………………………………………
(data i podpis)

Załącznik nr 2
do komunikatu nr 21 Prorektora UJ ds. polityki kadrowej i finansowej z 16 maja 2014 roku

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

..….…...……………………………………........................
(stanowisko)

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

ZAWIADOMIENIE
Zawiadamiam, że z dniem …………………. zaprzestałem/łam wykonywania dodatkowego
zatrudnienia w ramach stosunku pracy u pracodawcy prowadzącego działalność
dydaktyczną lub naukowo-badawczą:
1. …………………………………………………………………………………………………
(nazwa szkoły wyższej/jednostki naukowo-badawczej i rok zaprzestania dodatkowego zatrudnienia)

2. …………………………………………………………………………………………………
(nazwa szkoły wyższej/jednostki naukowo-badawczej i rok zaprzestania dodatkowego zatrudnienia)

Kraków, dnia .................................
……………………………………
(podpis składającego oświadczenie)

Załącznik nr 3
do komunikatu nr 21 Prorektora UJ ds. polityki kadrowej i finansowej z 16 maja 2014 roku

…...…..…………………………………........…………….
(imię nazwisko)

..….…...……………………………………........................
(stanowisko)

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

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że poza Uniwersytetem Jagiellońskim prowadzę działalność gospodarczą:
– miejsce prowadzenia działalności gospodarczej oraz data jej rozpoczęcia:

................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

Kraków, dnia .................................

……………………………..…………............
(podpis składającego oświadczenie)

Przyjąłem do wiadomości

……………………………………………
(Kierownik jedn.org.)

………………………………………………..
(Rektor UJ)

