
Poznań, 25 lipca 2013 roku 

 

DOP-0212-115/2013 

 

Zarządzenie nr 115/2013 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

z dnia 25 lipca 2013 roku 

w sprawie określenia trybu oraz kryteriów udzielania zgody na podjęcie                               

lub kontynuowanie zatrudnienia nauczycieli akademickich w ramach stosunku pracy                          

u dodatkowego pracodawcy prowadzącego działalność                                           

dydaktyczną lub naukowo-badawczą  

 

Na podstawie art. 129 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŜszym                  
(t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) oraz § 42 ust. 5 Statutu Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu zarządza się, co następuje: 
 

§ 1 

1. Nauczyciel akademicki, dla którego Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu jest 

podstawowym miejscem pracy, zamierzający kontynuować lub podjąć zatrudnienie                   

w ramach stosunku pracy u dodatkowego pracodawcy prowadzącego działalność 

dydaktyczną lub naukowo-badawczą (dalej: dodatkowe zatrudnienie), składa do Rektora 

wniosek o wyraŜenie zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia (dalej: wniosek).  

2. Wniosek podlega zaopiniowaniu przez bezpośredniego przełoŜonego nauczyciela 

akademickiego (kierownika lub dyrektora samodzielnej jednostki naukowo-dydaktycznej) 

oraz dziekana wydziału. W przypadku nauczycieli akademickich zatrudnionych                               

w ogólnouczelnianych jednostkach dydaktycznych wniosek opiniuje kierownik danej 

jednostki oraz Prorektor ds. Studiów.  

3. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

4. Wniosek naleŜy złoŜyć nie później niŜ dwa miesiące przed rozpoczęciem dodatkowego 

zatrudnienia. 

 

§ 2 

1. Rektor udziela lub odmawia zgody na podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego 

zatrudnienia w terminie dwóch miesięcy od złoŜenia wniosku, kierując się następującymi 

kryteriami: 

1)    wpływem dodatkowego zatrudnienia na jakość i terminowość wykonywania obowiązków,                     

w szczególności związanych z ubieganiem się o nadanie stopnia albo tytułu naukowego,             

w tym oceną stopnia zaawansowania rozprawy doktorskiej oraz osiągnięć naukowych 

uzyskanych po otrzymaniu stopnia doktora; 

2)    wynikami oceny okresowej nauczyciela akademickiego; 

3) oceną wykorzystywania urządzeń technicznych i zasobów Uniwersytetu przy 

wykonywaniu zatrudnienia; 

4) wielkością i charakterem obciąŜeń dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych                   

na Uniwersytecie.  

2. Rektor w szczególności moŜe takŜe wyrazić zgodę, o której mowa w ust. 1, w przypadku 

złoŜenia wniosku dotyczącego dodatkowego zatrudnienia na stanowiskach profesorów                 

w uczelniach publicznych Poznania, innych prestiŜowych uczelniach polskich                                  

i zagranicznych, uczelniach „patronackich”, z którymi Uniwersytet ma podpisaną umowę                  

o współpracy oraz instytutach PAN. 

2. Opinia, o której mowa w § 1 ust. 2, uwzględnia kryteria wymienione w § 2 ust. 1. 

3. Rektor udziela zgody na podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia na okres 

roku akademickiego. 



 

§ 3 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem stosuje się przepisy art. 129 

ustawy Prawo o szkolnictwie wyŜszym. 

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 

 

 

 

Rektor 

/-/ 

prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


