
Zarządzenie Nr 12/2012/2013

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego

Józefa Piłsudskiego w Warszawie

z dnia 28 września 2012 r.

w  sprawie: trybu  udzielania  nauczycielom  akademickim  zgody  na  dodatkowe 
zatrudnienie  w  ramach  stosunku  pracy  u  innego  pracodawcy 
prowadzącego działalność dydaktyczną, naukowo-badawczą oraz podjęcia 
działalności gospodarczej

Działając  na  podstawie  §  77  ust.  6  statutu  Akademii  Wychowania  Fizycznego  Józefa 
Piłsudskiego w Warszawie, w związku z art. 129 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o 
szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) zarządza się, co 
następuje:

§ 1 
1. Nauczyciel akademicki zatrudniony w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie może, za zgodą Rektora i z zastrzeżeniem art. 129 ust. 
4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, podjąć lub kontynuować zatrudnienie 
w  ramach  stosunku  pracy  tylko  u  jednego  dodatkowego  pracodawcy 
prowadzącego  działalność  dydaktyczną  lub  naukowo-badawczą,  zwane  dalej 
„dodatkowym zatrudnieniem”.

2. Podjęcie  lub  kontynuowanie  przez  nauczyciela  akademickiego  dodatkowego 
zatrudnienia, o którym mowa w ust. 1, u pracodawcy prowadzącego działalność 
dydaktyczną  lub  naukowo-badawczą,  bez  zgody  Rektora,  stanowi  podstawę 
rozwiązania  stosunku  pracy  za  wypowiedzeniem  w  Akademii  Wychowania 
Fizycznego  Józefa  Piłsudskiego  w  Warszawie,  z  zastrzeżeniem art.  129  ust.  8 
ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.

§ 2 
1. Nauczyciel akademicki składa do Rektora wniosek o wyrażenie zgody na podjęcie 

lub  kontynuowanie  dodatkowego  zatrudnienia.  Wniosek  powinien  być 
zaopiniowany  przez  dziekana  wydziału  lub  kierownika  jednostki 
międzywydziałowej  albo  ogólnouczelnianej  AWF  w  Warszawie,  w  której 
nauczyciel akademicki jest zatrudniony jako podstawowym miejscu pracy. Wzór 
wniosku  o  wyrażenie  zgody  na  podjęcie  lub  kontynuowanie  dodatkowego 
zatrudnienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Decyzja w sprawie wyrażenia zgody, o której mowa w § 1 niniejszego zarządzenia, 
wydawana jest w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Rektor odmawia 
wyrażenia zgody jeśli świadczenie usług dydaktycznych lub naukowych u innego 
pracodawcy zmniejsza zdolność prawidłowego funkcjonowania Uczelni lub wiąże 
z wykorzystaniem jej urządzeń technicznych i zasobów.



§ 3
1. Dziekan  wydziału  lub  kierownik  jednostki  międzywydziałowej  albo 

ogólnouczelnianej  AWF  w  Warszawie,  w  której  nauczyciel  akademicki  jest 
zatrudniony, opiniuje wniosek nauczyciela akademickiego o wyrażenie zgody na 
podjęcie  dodatkowego  zatrudnienia  w  ramach  stosunku  pracy  u  pracodawcy 
prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukowo-badawczą.

2. Opinia  dziekana  wydziału  lub  kierownika  jednostki  międzywydziałowej  albo 
ogólnouczelnianej  AWF  w  Warszawie,  w  której  nauczyciel  akademicki  jest 
zatrudniony, uwzględnia w szczególności:

1) ocenę  wpływu  dodatkowego  zatrudnienia  na  jakość  i  terminowość  wykonywania 
obowiązków dydaktycznych (pensum), naukowych i organizacyjnych, wykonywanych 
w ramach stosunku pracy w AWF w Warszawie, biorąc pod uwagę ich wielkość i 
charakter; 

2) ocenę okresową pracy nauczyciela akademickiego w AWF w Warszawie dokonaną 
przez wydziałową komisję oceniającą, komisję oceniającą w Bibliotece Głównej oraz 
do oceny jednostek międzywydziałowych, albo odwoławczą komisję oceniającą;

3) ocenę  możliwości  wykorzystania  urządzeń  technicznych  i  zasobów  wydziału  lub 
jednostki międzywydziałowej albo ogólnouczelnianej AWF w Warszawie;

4) ocenę ewentualnych korzyści dla nauczyciela akademickiego i wydziału lub jednostki 
międzywydziałowej  albo  ogólnouczelnianej  AWF  w  Warszawie,  wynikających  z 
dodatkowego  zatrudnienia  (np.  nawiązanie  lub  zacieśnienie  współpracy  naukowej 
między  AWF  w  Warszawie  a  inną  jednostką,  rozwój  warsztatu  naukowego  lub 
dydaktycznego nauczyciela akademickiego,  podniesienia kwalifikacji naukowych lub 
dydaktycznych realizacja wspólnych projektów badawczych itp.).

5) możliwość  zmniejszenia  się  konkurencyjności  AWF w Warszawie  na  rynku  usług 
edukacyjnych lub badawczych w wyniku podjęcia przez nauczyciela akademickiego 
dodatkowego zatrudnienia.

3.  Opinia  dziekana  wydziału  lub  kierownika  jednostki  międzywydziałowej  albo 
ogólnouczelnianej AWF w Warszawie nie jest dla Rektora wiążąca.

§ 4
1. Rektor nie udziela nauczycielowi akademickiemu zgody na podjęcie lub kontynuowanie 

zatrudnienia  u  dodatkowego  pracodawcy  prowadzącego  działalność  dydaktyczną  lub 
naukowo-badawczą:

1) jeżeli dodatkowe zatrudnienie wiązałoby się z wykorzystaniem urządzeń technicznych 
i zasobów AWF w Warszawie, z zastrzeżeniem sytuacji określonej w § 3 ust. 2 pkt 4 
niniejszego zarządzenia,

2) w sytuacji określonej w art. 79 ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.

2. Rektor  może  nie  udzielić  nauczycielowi  akademickiemu  zgody  na  podjęcie  lub 
kontynuowanie  zatrudnienia  u  dodatkowego  pracodawcy  prowadzącego  działalność 
dydaktyczną lub naukowo-badawczą jeżeli, w szczególności:



1) dodatkowe zatrudnienie wiązałoby się z pracą na kierunkach studiów prowadzonych 
również przez jednostki organizacyjne AWF w Warszawie i godziłoby to jednocześnie 
w interesy Uczelni,

2) dodatkowe zatrudnienie wiązałoby się z pracą na kierunkach studiów drugiego stopnia 
prowadzonych również przez jednostki organizacyjne AWF w Warszawie jako studia 
pierwszego lub drugiego stopnia,

3) związane  byłoby  z  pełnieniem  funkcji  (w  tym  funkcji  zastępcy)  u  dodatkowego 
pracodawcy prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukowo-badawczą,

4) nauczyciel  akademicki  występujący  o  zgodę  otrzymał  negatywną  okresową  ocenę 
pracy w AWF w Warszawie.

3. Rektor może cofnąć swoją zgodę na dodatkowe zatrudnienie w przypadku wystąpienia już 
po udzieleniu zgody chociażby jednej z przesłanek wskazanych w ust. 1 i 2.

§ 5
Nauczyciel akademicki zatrudniony w AWF w Warszawie jako podstawowym miejscu pracy, 
zawiadamiając Rektora o prowadzeniu działalności gospodarczej, o której mowa w art. 129 
ust.  3  ustawy –  Prawo o  szkolnictwie  wyższym,  wskazuje  rodzaj  i  miejsce  prowadzonej 
działalności  w  terminie  14  dni  od  dnia  rozpoczęcia  działalności.  Wzór  zawiadomienia  o 
prowadzeniu działalności gospodarczej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 6
1. Podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez 

nauczyciela  akademickiego  będącego  organem  jednoosobowym  Uczelni  wymaga 
uzyskania  zgody  Senatu,  w  przypadku  Rektora,  albo  właściwej  rady  wydziału,  w 
przypadku  dziekana, z  zastrzeżeniem  art.  129  ust.  4  ustawy  –  Prawo  o  szkolnictwie 
wyższym,.  Decyzja  w sprawie wyrażenia  zgody,  o której  mowa w zdaniu pierwszym, 
wydawana  jest  w  terminie  dwóch  miesięcy  od  dnia  rozpoczęcia  kadencji  organu 
jednoosobowego. Zgoda jest wydawana na okres kadencji, z zastrzeżeniem art. 129 ust. 5 
zdanie trzecie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.

2. Podjęcie  lub  kontynuowanie  przez  dodatkowego  zatrudnienia  przez  nauczyciela 
akademickiego będącego organem jednoosobowym Uczelni,  o którym mowa w ust.  1, 
bez zgody  Senatu,  w przypadku Rektora,  albo właściwej  rady wydziału,  w przypadku 
dziekana, powoduje wygaśnięcie mandatu, z zastrzeżeniem art. 129 ust. 7 ustawy – Prawo 
o szkolnictwie wyższym.

3. Senat  albo odpowiednio rada wydziału, udzielając zgody na podjęcie lub kontynuowanie 
dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez Rektora lub dziekana, bierze w 
szczególności pod uwagę:

1) możliwość zmniejszenia efektywności pracy na stanowisku Rektora lub dziekana w 
wyniku podjęcia dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy,

2) możliwość wpływu na promocję AWF w Warszawie w wyniku podjęcia dodatkowego 
zatrudnienia w ramach stosunku pracy.

§ 7

1. Nauczyciele akademiccy,  którzy przed 01.10.2011 r. 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.  Po  tym 
okresie zobowiązani są do złożenia wniosku, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego 
zarządzenia i na zasadach określonych w niniejszym zarządzeniu.

2. Jeżeli dodatkowe zatrudnienie podjęte u innego pracodawcy przed 1.10.2011 zakończy się 
przed  30.09.2014  r.,  nauczyciel  akademicki,  który  zamierza  nawiązać  nowy stosunek 
pracy  z  dotychczasowym  lub  innym  dodatkowym  pracodawcą,  zobowiązany  jest  do 
wystąpienia do Rektora z wnioskiem o wyrażenie zgody na nowe dodatkowe zatrudnienie 
zgodnie z  załącznikiem nr  1 do niniejszego zarządzenia  i  na zasadach określonych w 
niniejszym zarządzeniu.

3. Dokumenty dotyczące  zawiadomienia  o podjęciu dodatkowego zatrudnienia  w ramach 
stosunku  pracy  lub  rozpoczęcia  działalności  gospodarczej  przechowuje  się  w  aktach 
osobowych pracownika.

4. Rektor  zobowiązany  jest  powiadomić,  w  terminie  czternastu  dni,  Ministra  Nauki  i 
Szkolnictwa  Wyższego  o  podjęciu  przez  nauczyciela  akademickiego,  dla  którego 
Uczelnia jest podstawowym miejscem pracy,  dodatkowego zatrudnienia,  zgodnie z art. 
129 ust. 12 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.

§ 8
1. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z zastrzeżeniem § 7 ust. 1 i 2.
2. Z  chwilą  wejścia  w  życie  niniejszego  zarządzenia  uchyla  się  zarządzenie  Rektora 

Akademii  Wychowania  Fizycznego  Józefa  Piłsudskiego  w  Warszawie  z  dnia  11 
października  2007  r.  w  sprawie  wprowadzenia  formularzy  zawiadomienia  Rektora  o 
podjętym  dodatkowym  zatrudnieniu  lub  podjęciu  działalności  gospodarczej  przez 
nauczyciela  akademickiego  oraz  formularzy  wystąpienia  o  zgodę  do  Rektora  lub 
właściwego organu kolegialnego Uczelni na podjecie przez nauczyciela akademickiego 
więcej niż jednego dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub prowadzenie 
działalności  gospodarczej  łącznie  z  jednym  dodatkowym  zatrudnieniem  w  ramach 
stosunku pracy (lub podjęcie  dodatkowego zatrudnienia  w ramach stosunku pracy lub 
prowadzenie działalności gospodarczej w przypadku Rektora, prorektorów, dziekanów i 
prodziekanów).

                                                                               Rektor
                                                                              AWF w Warszawie

                                                                                    Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz



Załącznik nr 1 

…………………………………………………
imię i nazwisko nauczyciela akademickiego 
....................................................................... 
stanowisko, pełniona funkcja 
……………………………………………………………………………………… 
jednostka organizacyjna  (wydział, instytut, katedra, zakład,itd.) - pełna nazwa 

J.M Rektor 
Akademii Wychowania Fizycznego
Józefa Piłsudskiego w Warszawie

W związku z art. 129 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz.U. z 2005 r., nr 164, poz.1365 ze zm.) proszę o wyrażenie zgody na: 

podjęcie / kontynuowanie

dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy w
(pełna nazwa i adres pracodawcy prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukowo-badawczą)

(w przypadku szkoły wyższej proszę podać nazwę podstawowej jednostki org. lub instytut )

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

od dnia .....................................r. na czas nieokreślony, 
na czas określony do dnia…………….r. 
na stanowisku ......................................................., 
w wymiarze ....................etatu, roczny wymiar zajęć dydaktycznych:……….. 
(nazwa kierunku studiów:…………………….) 

Warszawa, dnia............................r. ....................................................... 
podpis pracownika 

Informacja  dotycząca  zatrudnienia  w  Akademii  Wychowania  Fizycznego  Józefa 
Piłsudskiego w Warszawie:

1.Data  zatrudnienia  na  obecnym  stanowisku- 
………………………………………….
2.Liczba  godzin  dydaktycznych  zrealizowanych  w  poprzednim  roku 
akademickim:
- w ramach pensum ………………………………………………………….
- w ramach godzin ponadwymiarowych …………………………………….
3.   Stopień zaawansowania  (dotyczy stanowisk naukowo-dydaktycznych i 

naukowych)
- pracy doktorskiej  ………………………………………………………….
- rozprawy habilitacyjnej ……………………………………………………



- postępowania o nadanie tytułu profesora …………………………………..
4.  Prowadzone projekty badawcze …………………………………………….
5. Publikacje z listy MNiSW (min. 6 pkt)…………………………………………

Oświadczam, że:
- dodatkowe zatrudnienie nie będzie kolidować z wykonywaniem obowiązków 
nauczyciela akademickiego w AWF w Warszawie,
-  w przypadku zmian w warunkach dotyczących  dodatkowego zatrudnienia 
dokonam aktualizacji danych.

……………………………………
Data i podpis pracownika

Opinia  dziekana  wydziału  lub  kierownika  jednostki  międzywydziałowej  albo 
ogólnouczelnianej AWF w Warszawie.
W świetle  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 ……………

……………………………………………….
(podpis Rektora)

*niepotrzebne skreślić



Załącznik nr 2 
 

……………………………………………………
imię i nazwisko nauczyciela akademickiego 
....................................................................... 
stanowisko, pełniona funkcja 
……………………………………………………………………………………… 
jednostka organizacyjna  (wydział, instytut, katedra, zakład,itd.) - pełna nazwa 

J.M Rektor 
Akademii Wychowania Fizycznego
Józefa Piłsudskiego w Warszawie

W związku z art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz.U. z 2005 r., nr 164, poz.1365 ze zm.) informuję o: 

Prowadzeniu działalności gospodarczej
(miejsce i rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej)

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………
Data i podpis pracownika


	Józefa Piłsudskiego w Warszawie

