
Zarządzenie nr 32/2014 

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie 

z dnia 18 czerwca 2014 r.  

 

w sprawie: dodatkowego zatrudnienia nauczycieli akademickich w ramach stosunku pracy  

u pracodawcy prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukowo-badawczą oraz prowadzenia 

działalności gospodarczej 

 

 

Na podstawie art.129 i 124 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27.07.2005 Prawo o szkolnictwie wyższym 

(t.j. Dz. U. z 2012 r. nr 572 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

 

      §1 

Nauczyciel akademicki zatrudniony w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie 

może za zgodą Rektora podjąć lub kontynuować zatrudnienie w ramach stosunku pracy tylko u 

jednego dodatkowego pracodawcy prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukowo-

badawczą. Wzór wniosku o wyrażenie zgody stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

Podjęcie lub kontynuowanie przez nauczyciela akademickiego dodatkowego zatrudnienia u 

pracodawcy prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukowo-badawczą, bez zgody Rektora 

stanowi podstawę rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem. 

      §2 

Zgoda, o której mowa w §1 wydawana jest w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.  

Rektor odmawia wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 1, jeżeli świadczenie usług 

dydaktycznych lub naukowych u innego pracodawcy zmniejsza zdolność prawidłowego 

funkcjonowania uczelni lub wiąże się z wykorzystaniem jej urządzeń technicznych i zasobów 

uczelni.  

      §3 

Podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez nauczyciela akademickiego, 

będącego jednoosobowym organem Uczelni wymaga zgody Senatu Uczelni. Zgoda wydawana 

jest na okres pełnienia funkcji. W przypadku powołania nauczyciela akademickiego do pełnienia 

funkcji organu jednoosobowego kolejnej kadencji okres, którego dotyczy zgoda ulega 

przedłużeniu o 4 miesiące. 

 

      §4 

Wypowiedzenie stosunku pracy, o którym mowa w §1 następuje z końcem miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym Rektor powziął wiadomość o niezaprzestaniu przez 

nauczyciela kontynuowania dodatkowego zatrudnienia 

 

      §5 

W terminie 4 czterech miesięcy od dnia nieuzyskania zgody Senatu PWSZ w Ciechanowie na 

kontynuowanie, przez nauczyciela akademickiego będącego organem jednoosobowym uczelni, 

dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy, nauczyciel akademicki jest obowiązany 

zaprzestać kontynuowania dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy.  



Niezaprzestanie kontynuowania dodatkowego zatrudnienia powoduje wygaśnięcie mandatu 

organu jednoosobowego uczelni. 

       

§6 

W przypadku gdy nauczyciel akademicki podejmuje dodatkowe zatrudnienie w innej uczelni, 

instytucie naukowym lub pomocniczej jednostce naukowej Polskiej Akademii Nauk, instytucie 

badawczym lub międzynarodowym instytucie naukowym utworzonym na podstawie odrębnych 

przepisów, działającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Rektor uczelni jest obowiązany 

powiadomić o tym, w terminie czternastu dni od dnia powiadomienia go o tym przez 

nauczyciela, ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. W zawiadomieniu wskazuje 

się podstawową jednostkę organizacyjną nowej uczelni lub instytut, w którym nauczyciel 

akademicki podjął dodatkowe zatrudnienie. 

      §7 

Nauczyciel akademicki zawiadamiając Rektora o prowadzeniu działalności gospodarczej 

wskazuje rodzaj i miejsce prowadzonej działalności w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia 

działalności. Wzór zawiadomienia stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia. 

 

      §8 

Nauczyciele akademiccy mają obowiązek informowania Rektora o wszelkich zmianach 

dotyczących dodatkowego zatrudnienia, a w szczególności o zakończeniu dodatkowego 

zatrudnienia u innego pracodawcy prowadzącego działalność dydaktyczną lub badawczą 

(załącznik nr 3 do zarządzenia) oraz zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej 

(załącznik nr 4 do zarządzenia). 

      §9 

Nauczyciele akademiccy, którzy przed 01.10.2011r. podjęli dodatkowe zatrudnienie w ramach 

stosunku pracy u pracodawcy prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukowo-badawczą 

mogą je wykonywać przez okres nie dłuższy niż 3 lata. W celu przedstawienia niezbędnych 

informacji zobowiązani są do złożenia wniosku aktualizującego, którego wzór stanowi załącznik 

nr 5 do zarządzenia 

 

      §10 

Jeżeli dodatkowe zatrudnienie podjęte u innego pracodawcy przed 1.10.2011r. zakończy się 

przed 30.09.2014r. nauczyciel akademicki, który zamierza nawiązać nowy stosunek pracy  

z dotychczasowym, dodatkowym pracodawcą zobowiązany jest do wystąpienia do Rektora,  

z wnioskiem o wyrażenie zgody na nowe zatrudnienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do 

niniejszego zarządzenia. 

      §11 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

  

REKTOR 

 

doc. dr Leszek Zygner 



…………………………………………..   Załącznik nr 1 

 (imię i nazwisko)     do Zarządzenia Rektora nr 32/2014 

                                                                                                   dotyczy nauczycieli akademickich, dla których 

…………………………………………..  PWSZ w Ciechanowie stanowi podstawowe    miejsce 

zatrudnienia 

                 (stanowisko) 

 

…………………………………………… 

        (jednostka organizacyjna) 

 

 

         

        

      J.M Rektor  

      Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 

      w Ciechanowie 

      doc.  dr  Leszek Zygner 

   

   Wniosek o wyrażenie zgody na dodatkowe zatrudnienie 

 

 W związku z art. 129 ust.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym  proszę o wyrażenie 

zgody na zatrudnienie/ kontynuowanie* zatrudnienia w ramach stosunku pracy u dodatkowego 

pracodawcy prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukowo-badawczą 

- nazwa jednostki dydaktycznej, naukowo-badawczej: ………………………………………. 

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

- podstawowa jednostka organizacyjna/wydział: 

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

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

- mianowanie/ umowa o pracę * 

- stanowisko ………………………………/ funkcja………………………………………….. 

- wymiar etatu ………………………………………………………………………………….. 

- czas nieokreślony/ czas określony * 

- okres zatrudnienia (pełna data): od …………………………… do …………………………. 
           (dzień/miesiąc/rok)   (dzień/miesiąc/rok) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oświadczam, że: 

 - dodatkowe zatrudnienie nie będzie kolidować z wykonywaniem obowiązków 

 nauczyciela akademickiego w PWSZ w Ciechanowie 

 - w przypadku zmian w warunkach dotyczących dodatkowego zatrudnienia dokonam 

 aktualizacji danych, w tym o zaprzestaniu dodatkowego zatrudnienia 

 

     

        …………………………………… 

         Data i podpis pracownika 

 

 

Opinia kierownika jednostki/Dziekana Wydziału w przypadku kierowników jednostek 

W świetle przesłanek z art. 129 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym stwierdzam, że: 

świadczenie usług dydaktycznych lub naukowych u pracodawcy wskazanego we wniosku:  

1. nie zmniejszy/zmniejszy * zdolność prawidłowego funkcjonowania Uczelni 

2. nie wiąże się/ wiąże się *z wykorzystaniem urządzeń technicznych i zasobów Uczelni 

Inne uwagi …………………………………………………………. 

 

…………………………………………………… 

                                                         (data i podpis) 

              

Decyzja Rektora 

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody * na wykonywanie dodatkowego zatrudnienia na okres od 

………………. do …………… 

 

                              

…………………………………………. 

 (data i podpis Rektora) 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 



                                Załącznik nr 2  

           do Zarządzenia Rektora nr 32/2014 

           dot. nauczycieli akademickich, dla których  

PWSZ w Ciechanowie stanowi podstawowe             

miejsce zatrudnienia 

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

 

…………………………………………………. 

             (stanowisko) 

 

…………………………………………………. 

 (jednostka organizacyjna) 

   

 

       J.M Rektor 

       Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 

       w Ciechanowie 

       doc. dr Leszek Zygner 

 

 

     Zawiadomienie o prowadzeniu działalności gospodarczej 

 

 Na podstawie art. 129 ust. 3 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

zawiadamiam, iż prowadzę
 
działalność gospodarczą 

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

     (określenie podmiotu, adres) 

od dnia ………………………………….. . 

 

 Oświadczam, iż w przypadku zakończenia działalności gospodarczej złożę stosowne 

zawiadomienie o zaprzestaniu prowadzenia działalności. 

 

 

 

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

…………………………………… 
                  (data)                                                                                                 (podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Załącznik nr 3 

       do Zarządzenia Rektora nr 32/2014 

                                                                                                   dot. nauczycieli akademickich, dla których 

PWSZ w Ciechanowie stanowi podstawowe miejsce 

zatrudnienia 

…………………………………………. 

  (imię i nazwisko) 

 

…………………………………………………… 

  (stanowisko) 

 

…………………………………………………… 

       (jednostka organizacyjna) 

 

 

         

        

       J.M Rektor  

       Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 

       w Ciechanowie 

       doc. dr Leszek Zygner 

 

 

 

Zawiadomienie o zaprzestaniu dodatkowego zatrudnienia 

 

 Zawiadamiam, że z dniem ………………………… zaprzestałam/em wykonywania 

dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy u pracodawcy prowadzącego działalność 

dydaktyczną lub naukowo-badawczą, tj. w 

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

       (nazwa szkoły/jednostki naukowo-badawczej) 

 

 

       

 

 

 

 

 

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

…………………………………… 
                  (data)                                                                                                 (podpis) 

 

 

 

 



       Załącznik nr 4 

       do Zarządzenia Rektora nr 32/2014 

       dot. nauczycieli akademickich, dla których 

PWSZ w Ciechanowie stanowi podstawowe        

miejsce zatrudnienia 

……………………………………………………… 

          (imię i nazwisko) 

 

……………………………………………………… 

            (stanowisko) 

 

……………………………………………………… 

 (jednostka organizacyjna) 

 

 

 

         

       J.M Rektor  

       Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 

       w Ciechanowie 

       doc. dr Leszek Zygner 

 

 

      

     Zawiadomienie o zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej 

 

 Zawiadamiam, że z dniem ………………………… zakończyłam/em prowadzenie 

działalności gospodarczej  ………..……………………………………………………. ………  

      (określenie podmiotu, adres)          

    

 

 

       

 

 

 

 

 

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

…………………………………… 
                  (data)                                                                                                 (podpis) 

 

 

 

 



        Załącznik nr 5 

        do Zarządzenia Rektora nr 32/2014 

       wniosek aktualizujący dodatkowe    

                                 zatrudnienie u pracodawcy prowadzącego   

                   działalność dydaktyczną lub naukowo-  

                   badawczą podjęte przed 01.10.2011r. 

………………………………………….. 

                 (imię i nazwisko) 

 

…………………………………………… 

                    (stanowisko) 

 

…………………………………………… 

 (jednostka organizacyjna) 

 

       J.M Rektor  

       Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 

       w Ciechanowie 

       doc. dr Leszek Zygner 

 

     

     Wniosek aktualizujący 

 

 W związku z art. 129 ust.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym informuję, iż jestem 

zatrudniony/zatrudniona* w ramach stosunku pracy u dodatkowego pracodawcy prowadzącego 

działalność dydaktyczną lub naukowo-badawczą: 

- nazwa jednostki dydaktycznej, naukowo-badawczej: ………………………………………. 

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

- podstawowa jednostka organizacyjna/wydział: 

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

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

- mianowanie/ umowa o pracę * 

- stanowisko ………………………………/ funkcja………………………………………….. 

- wymiar etatu ………………………………………………………………………………….. 

- czas nieokreślony/ czas określony 

- okres zatrudnienia (pełna data): od …………………………… do …………………………. 
           (dzień/miesiąc/rok)   (dzień/miesiąc/rok) 

 

Oświadczam, że: 

- znana mi jest treść art. 24 ustawy z dnia 18.03.2011r. (Dz. U. Nr 11 poz. 84) zmieniającej 

ustawę z dnia 27.07.2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym, który mówi o tym, że bez zgody 

rektora mogę kontynuować zatrudnienie w w/w jednostce przez okres nie dłuższy niż 3 lata od 

dnia wejścia w życie ustawy tj. do dnia 30.09.2014r. 



- w przypadku zakończenia w/w zatrudnienia przed upływem 3 lat i zamiaru ponownego 

nawiązania stosunku pracy, zobowiązany jestem do wystąpienia z wnioskiem o wyrażenie zgody 

przez Rektora, 

- w przypadku zmian w warunkach dotyczących dodatkowego zatrudnienia dokonam aktualizacji 

danych, w tym o zaprzestaniu dodatkowego zatrudnienia. 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

        …………………………………… 

                 data i podpis 

 

 

 


