
 
ZARZĄDZENIE Nr 62/2014 

REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO 
w Siedlcach 

z dnia 11 lipca 2014 roku 

w sprawie okre ślenia procedury oraz kryteriów udzielania zgody nau czycielom 
akademickim, dla których UPH jest podstawowym miejs cem pracy, na dodatkowe 

zatrudnienie 

 
Na podstawie art. 66 ust. 1, w związku z art. 129 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – 

Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572) oraz § 52 ust. 1 i § 122 Statutu 
UPH, zarządza się, co następuje: 
  

§ 1 
 
1. Nauczyciel akademicki może podjąć lub kontynuować zatrudnienie w ramach stosunku 

pracy tylko u jednego dodatkowego pracodawcy prowadzącego działalność dydaktyczną 
lub naukowo-badawczą. 

2. Przez zatrudnienie w ramach stosunku pracy należy rozumieć zatrudnienie na podstawie 
umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę. 

3. Podjęcie lub kontynuowanie zatrudnienia, o którym mowa w ust. 1, wymaga zgody 
rektora UPH, z zastrzeżeniem ust. 5. Zgody rektora nie wymaga podjęcie dodatkowego 
zatrudnienia w ramach stosunku cywilno-prawnego (w tym umowy zlecenia, umowy o 
dzieło, umowy o świadczenie usług). 

4. Dla nauczycieli akademickich, dla których UPH jest podstawowym miejscem pracy, 
podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia bez zgody rektora stanowi 
podstawę do rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem. 

5. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do nauczycieli akademickich podejmujących zatrudnienie 
w ramach stosunku pracy: 
a) 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 (Dz, U. z 2001 r. Nr 86, poz. 
953 ze zm., 

b) w organach towarzystw naukowych i zawodowych, 
c) w organach wymiaru sprawiedliwości, 
d) w instytucjach kultury, 
e) we władzach Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności, 
f) w samorządowych kolegiach odwoławczych. 

6. Podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez 
nauczyciela akademickiego będącego organem jednoosobowym wymaga zgody senatu 
UPH. Zgoda jest wydawana na okres kadencji. W przypadku powołania nauczyciela 
akademickiego do pełnienia funkcji organu jednoosobowego kolejnej kadencji, okres, 
którego dotyczy zgoda ulega przedłużeniu o 4 miesiące. 

 
§ 2 

 
1. Nauczyciel akademicki zamierzający podjąć lub kontynuować dodatkowe zatrudnienie     

u pracodawcy, o którym mowa w § 1 ust. 1, składa do rektora wniosek o wyrażenie zgody 
na podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia. 

2. Wniosek podlega zaopiniowaniu przez bezpośredniego przełożonego nauczyciela 
akademickiego (kierownika katedry lub zakładu) oraz dyrektora instytutu i dziekana 
wydziału, a w przypadku nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach 
międzywydziałowych, ogólnouczelnianych oraz pozawydziałowych, kierownika tej 
jednostki oraz właściwego prorektora sprawującego nadzór nad funkcjonowaniem 
jednostki. 



3. Opinia bezpośredniego przełożonego, dyrektora instytutu oraz dziekana wydziału lub 
kierownika innej niż wydział jednostki organizacyjnej i właściwego prorektora powinna w 
szczególności uwzględniać w szczególności: 
1) ocenę wpływu dodatkowego zatrudnienia na jakość i terminowość wykonywania 

obowiązków w ramach stosunku pracy w UPH; 
2) ocenę okresową pracy nauczyciela akademickiego w UPH; 
3) ocenę wykorzystywania urządzeń technicznych i zasobów wydziału lub innej 

jednostki organizacyjnej; 
4) wielkość i charakter obciążeń dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych w UPH; 
5) przestrzeganie przez nauczyciela akademickiego zasad etycznych, o których mowa 

w uchwalonym przez Senat UPH Kodeksie Etyki Nauczyciela Akademickiego UPH; 
6) przeszkody w zaliczeniu nauczyciela akademickiego do minimum kadrowego na 

kierunkach studiów prowadzonych w UPH.  
4. Rektor rozpatruje wniosek nauczyciela akademickiego w terminie nie dłuższym niż dwa 

miesiące od dnia otrzymania wniosku i zgodę na podjęcie lub kontynuowanie 
dodatkowego zatrudnienia. 

5. Rektor może udzielić zgody na dodatkowe zatrudnienie, na okres wskazany we wniosku 
nauczyciela akademickiego. Zgoda może być udzielona na okres nie dłuższy niż jeden 
rok akademicki. 

6. W przypadku zatrudnienia wykraczającego poza termin, o którym mowa w ust. 5, 
nauczyciel akademicki zobowiązany jest do wystąpienia o zgodę na kontynuowanie 
dodatkowego zatrudnienia.  

7. Wzór wniosku o wyrażenie zgody na podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego 
zatrudnienia określa załącznik nr 1 do zarządzenia.  

8. W przypadku zaprzestania wykonywania dodatkowego zatrudnienia nauczyciel 
akademicki zawiadamia o tym fakcie niezwłocznie rektora. Wzór zawiadomienia określa 
załącznik nr 2 do zarządzenia. 

 
§ 3 

1. Rektor podejmując decyzję u udzieleniu zgody na podjęcie lub kontynuowanie 
dodatkowego zatrudnienia bierze pod uwagę, w szczególności, opinie osób, o których 
mowa w § 2 ust. 3. 

2. Rektor odmawia wyrażenia zgody na podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego 
zatrudnienia jeżeli świadczenie usług dydaktycznych lub naukowych u innego 
pracodawcy zmniejsza zdolność prawidłowego funkcjonowania UPH lub wiąże się            
z wykorzystaniem urządzeń technicznych i zasobów UPH. 

 
§ 4 

 
1. Nauczyciel akademicki, zatrudniony w UPH jako podstawowym miejscu pracy, ma 

obowiązek poinformować rektora o prowadzeniu działalności gospodarczej. 
2. Nauczyciel akademicki informuje rektora o zaprzestaniu działalności gospodarczej 

niezwłocznie po jej zakończeniu. 
3. Wzór informacji o prowadzeniu działalności gospodarczej określa załącznik nr 3 do 

zarządzenia. 
4. Wzór informacji o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej określa załącznik 

nr 4 do zarządzenia.  
 

§ 5 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
                                                                                                REKTOR 
 
                                                                                      dr hab. Tamara Zacharuk 
                                                                                          profesor nadzwyczajny 



       Załącznik Nr 1 
       do Zarządzenia Rektora Nr 62/2014 
 
       Siedlce, dnia .......................................... 
 
 
....................................................................... 
imię i nazwisko 
 
....................................................................... 
stanowisko, pełniona funkcja 
 
....................................................................... 
jednostka organizacyjna 
 
 
       JM Rektor Uniwersytetu 
       Przyrodniczo-Humanistycznego 

w Siedlcach 
 
 

 W związku z art. 129 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. 
poz. 572 j.t.) proszę o wyrażenie zgody na podj ęcie/kontynuowanie dodatkowego 
zatrudnienia w ramach stosunku pracy: 
 
1) miejsce pracy (pełna nazwa i adres pracodawcy prowadzącego działalność dydaktyczną 

lub naukowo-badawczą: 
.............................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................. 

2) okres zatrudnienia u pracodawcy: 
 
od dnia ...................................... na czas nieokreślony, 
 
na czas określony od dnia ............................................. do dnia ........................................, 
 

3) na stanowisku ................................................................, 
 
w wymiarze ................ ...........etatu, roczny wymiar zajęć dydaktycznych ........................., 
 

4) nazwa kierunku studiów, tryb studiów ................................................................................... 
 
                                                                                          .......................................................... 
        podpis nauczyciela akademickiego 
 
Opinia bezpo średniego przeło żonego 
 
 
.............................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................. 
                                                                                                
 
 
                                                                                                  ............................................                                                            
                                                                                                                podpis i pieczęć 
 



 
 
Opinia dyrektora instytutu  
 
 
............................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................... 
 
 
                                                                                                        ...................................... 
                                                                                                                             podpis i pieczęć 
 
 
 
Opinia dziekana wydziału/prorektora  
 
 
............................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................... 
 
 
                                                                                                        ...................................... 
                                                                                                                             podpis i pieczęć 
 
 
 
 
Decyzja Rektora: 
 
udzielam/nie udzielam1) zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia. 
 
 
 
 
Siedlce, dnia ..................................                                          .................................................. 
                                                                                                        podpis i pieczęć Rektora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) niepotrzebne skreślić 



Załącznik Nr 2 
do Zarządzenia Rektora 62/2014 

          
       Siedlce, dnia .......................................... 
 
 
 
....................................................................... 
imię i nazwisko 
 
....................................................................... 
stanowisko, pełniona funkcja 
 
....................................................................... 
jednostka organizacyjna 
 
 
       JM Rektor Uniwersytetu 
       Przyrodniczo-Humanistycznego 

w Siedlcach 
 
 

 
 

ZAWIADOMIENIE 
 o zaprzestaniu wykonywania dodatkowego zatrudnienia 

 
 
 

 Informuję, że w dniu ....................................zaprzestałem/zaprzestałam wykonywania 
dodatkowego zatrudnienia u pracodawcy: 
 
.................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................... 
    pełna nazwa i adres pracodawcy 
 
prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukowo-badawczą (kontynuacja zatrudnienia 
na podstawie art. 24 ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo  
o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule  
w zakresie sztuki oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. nr 84, poz, 455)). 
 
 
 
 
 

                                                                                          
................................................................... 
         podpis nauczyciela akademickiego  

 
 
  



Załącznik Nr 3 
do Zarządzenia Rektora Nr 62/2014 

          
       Siedlce, dnia .......................................... 
 
 
 
....................................................................... 
imię i nazwisko 
 
....................................................................... 
stanowisko, pełniona funkcja 
 
....................................................................... 
jednostka organizacyjna 
 
 
       JM Rektor Uniwersytetu 
       Przyrodniczo-Humanistycznego 

w Siedlcach 
 
 
 W związku z art. 129 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. 
poz. 572 j.t.) zawiadamiam, że: 
 
od dnia ........................................................... prowadzę działalność gospodarczą w zakresie  
 
(przedmiot działalności) ............................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................... 
 
 
Działalność gospodarcza prowadzona jest 1): 

1) osobiście; 
2) jednoosobowo; 
3) w formie spółki cywilnej; 
4) w ramach spółki osobowej. 

 
 
 
 
                                                                               .................................................................... 
          podpis nauczyciela akademickiego 
 
 
 
....................................................................... 
                      podpis i pieczęć 
           dziekana wydziału/prorektora 
 
 
 
         Przyjmuję do wiadomości: 
 
       ................................................................ 
                         data i podpis Rektora 
 
1) zaznaczyć właściwe 



Załącznik Nr 4 
do Zarządzenia Rektora 62/2014 

          
       Siedlce, dnia .......................................... 
 
 
 
....................................................................... 
imię i nazwisko 
 
....................................................................... 
stanowisko, pełniona funkcja 
 
....................................................................... 
jednostka organizacyjna 
 
 
       JM Rektor Uniwersytetu 
       Przyrodniczo-Humanistycznego 

w Siedlcach  
 
 

 
 

ZAWIADOMIENIE 
 o zaprzestaniu prowadzenia działalno ści gospodarczej 

 
 
 

 Informuję, że w dniu …........................ zaprzestałem/zaprzestałam prowadzenia 
działalności gospodarczej w zakresie: 
 
.................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................... 
           przedmiot działalności 
 
 
 
 
 
 

                                                                                          
................................................................... 
         podpis nauczyciela akademickiego  

 
 
  
 


