
Zarządzenie nr 4/2007/2008

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)

     Działając na podstawie art. 129 ust. 1, 2 i 6 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 164, 
poz. 1365 z późn. zm.) - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz § 2 ust. 2 Uchwały Senatu 
AWF w Warszawie z dnia  25 września 2007 roku, nr 35/2006/2007, w sprawie kryteriów 
udzielenia przez Rektora lub Senat Uczelni zgody na dodatkowe zatrudnienie lub podjęcie 
działalności gospodarczej przez nauczycieli akademickich będących pracownikami Akademii 
Wychowania Fizycznego w Warszawie jako podstawowym miejscu pracy, a także § 1 aneksu 
Nr 2 z dnia 25 września 2007 r. do Uchwały Nr  33/2006/2007 Senatu Akademii Wychowania 
Fizycznego  Józefa  Piłsudskiego  w  Warszawie  z  dnia  17  lipca  2007  roku, zarządzam 
wprowadzenie  formularzy,  stanowiących  załącznik  do  niniejszego  Zarządzenia,  do 
zawiadomienia Rektora o dodatkowym zatrudnieniu lub występowania o wyrażenie zgody na 
podjęcie  dodatkowego  zatrudnienia  przez  nauczyciela  akademickiego będącego 
pracownikiem Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie jako podstawowym miejscu 
pracy:

§ 1

1. Nauczyciel  akademicki  zawiadamia  Rektora  o  podjęciu  pierwszego  dodatkowego 
zatrudnienia  poza  AWF  w  Warszawie  lub  rozpoczęciu  prowadzenia  działalności 
gospodarczej  w  terminie  siedmiu  dni  od  podjęcia  pierwszego  dodatkowego 
zatrudnienia  poza  AWF  w  Warszawie  lub  rozpoczęcia  prowadzenia  działalności 
gospodarczej,  zgodnie z art.  129 ust.  6 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.  -  Prawo o 
szkolnictwie wyższym.

2. Nauczyciel  akademicki  zawiadamia  Rektora  o  podjęciu  pierwszego  dodatkowego 
zatrudnienia  poza  AWF  w  Warszawie  lub  rozpoczęciu  prowadzenia  działalności 
gospodarczej na formularzu nr 1, będącym załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.



§ 2

1. Nauczyciel  akademicki  występuje  o  wyrażenie  zgody  przez  Rektora  na  podjęcie 
więcej  niż  jednego  dodatkowego  zatrudnienia  w  ramach  stosunku  pracy  lub 
prowadzenie działalności gospodarczej łącznie z jednym dodatkowym zatrudnieniem 
w ramach stosunku pracy, zgodnie z art. 129 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - 
Prawo o szkolnictwie wyższym.

2. Nauczyciel  akademicki  występuje  o  wyrażenie  zgody  przez  Rektora  na  podjęcie 
więcej  niż  jednego  dodatkowego  zatrudnienia  w  ramach  stosunku  pracy  lub 
prowadzenie działalności gospodarczej łącznie z jednym dodatkowym zatrudnieniem 
w ramach stosunku pracy na formularzu nr 2, będącym załącznikiem do niniejszego 
Zarządzenia.

3. Rektor, przed podjęciem decyzji w sprawie udzielenia nauczycielowi akademickiemu 
zgody na podjęcie więcej niż jednego dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku 
pracy  lub  prowadzenie  działalności  gospodarczej  łącznie  z  jednym  dodatkowym 
zatrudnieniem w ramach stosunku pracy, zasięga opinii dziekana wydziału, w którym 
nauczyciel  akademicki  wykonuje  zatrudnienie  w  AWF  w  Warszawie  jako 
podstawowym miejscu pracy. Opinia dziekana nie jest dla Rektora wiążąca.

4. Wykonywanie przez nauczyciela akademickiego dodatkowego zatrudnienia w ramach 
stosunku  pracy  u  więcej  niż  jednego  dodatkowego  pracodawcy  lub  prowadzenie 
działalności  gospodarczej  łącznie  z  jednym dodatkowym zatrudnieniem w ramach 
stosunku  pracy,  bez  uzyskania  wcześniejszej  zgody  Rektora,  stanowi  podstawę 
rozwiązania  stosunku  pracy  za  wypowiedzeniem  w  Akademii  Wychowania 
Fizycznego w Warszawie.

5. Nie  może  skorzystać  z  obniżenia  pensum  dydaktycznego  nauczyciel  akademicki, 
który uzyskał zgodę Rektora na więcej niż jedno dodatkowe zatrudnienie w ramach 
stosunku  pracy  lub  prowadzenie  działalności  gospodarczej  łącznie  z  jednym 
dodatkowym zatrudnieniem w ramach stosunku pracy.

§ 3

1. Rektor i prorektorzy oraz dziekani i prodziekani występują odpowiednio do Senatu 
Uczelni lub właściwej rady wydziału o wyrażenie zgody na podjęcie dodatkowego 
zatrudnienia  w  ramach  stosunku  pracy  lub  rozpoczęcie  prowadzenia  działalności 
gospodarczej,  zgodnie z art.  129 ust.  2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.  -  Prawo o 
szkolnictwie wyższym.

2. Rektor i prorektorzy oraz dziekani i prodziekani występują odpowiednio do Senatu 
Uczelni albo właściwej rady wydziału o wyrażenie zgody na podjęcie dodatkowego 
zatrudnienia  w  ramach  stosunku  pracy  lub  rozpoczęcie  prowadzenia  działalności 
gospodarczej na formularzu nr 3, będącym załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.

3. Wykonywanie przez Rektora lub prorektora oraz dziekana i prodziekana zatrudnienia 
w ramach stosunku pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej bez uzyskania 
zgody  Senatu  Uczelni  albo  właściwej  rady  wydziału  powoduje  wygaśniecie  ich 
mandatu.

§ 4

Dokumenty dotyczące zawiadomienia o podjęciu dodatkowego zatrudnienia lub rozpoczęciu 
działalności  gospodarczej  oraz  dokumenty  dotyczące  uzyskania  zgody  na  podjecie 
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pierwszego  lub  drugiego  dodatkowego  zatrudnienia  lub  rozpoczęcie  działalności 
gospodarczej przechowuje Działa Spraw Pracowniczych w aktach osobowych pracownika.

§ 5

1. Niniejsze Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
2.  Formularze będące załącznikami do niniejszego Zarządzenia dostępne są w wersji 
elektronicznej w dziale „Vademecum pracownika” strony intranetowej AWF.

Rektor

   prof. dr hab. Henryk Sozański

Otrzymują:
wg rozdzielnika AWF

Załączniki:
1) Formularz zawiadomienia Rektora o podjęciu pierwszego dodatkowego zatrudnienia poza AWF w 

Warszawie lub rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej.
2) Formularz wystąpienia o wyrażenie przez Rektora zgody na podjęcie 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.

3) Formularz wystąpienia o wyrażenie Rektorowi, prorektorowi, dziekanowi lub prodziekanowi przez 
Senat Uczelni lub właściwą radę wydziały zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach 
stosunku pracy lub rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej.
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Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4/2007/2008

Formularz zawiadomienia Rektora o podjęciu pierwszego dodatkowego 
zatrudnienia poza AWF w Warszawie lub rozpoczęciu prowadzenia 

działalności gospodarczej 

................................................
(imię i nazwisko nauczyciela akademickiego)

……………………………….
(wydział lub jednostka organizacyjna)

……………………………….
(stanowisko)                                                           1.

     Zawiadamiam, iż z dniem……………..podjąłem/podjęłam pierwsze dodatkowe zatrudnienie poza 
AWF w Warszawie w ramach stosunku pracy na podstawie……………………………………………
                                                                                                         (forma stosunku pracy)

w…………………………………………………………………………………………………………..
(nazwa pracodawcy i jego adres)

na stanowisku…………………………………………………………………………………………….

nas czas………………………………………………w wymiarze……………………………………...
                (określony/nieokreślony)                                                  (wymiar ewentualnego etatu)

2.

     Zawiadamiam, iż z dniem……………..rozpocząłem/rozpoczęłam prowadzenie działalności 

gospodarczej pod firmą…………………………………………………………………………………..

,z siedzibą………………………………………………………………………………………………...

przedmiot wykonywanej działalności……………………………………………………………………
__________________________________________________________________________________
Przewiduję, że dodatkowemu miejscu pracy określonemu w punkcie 1 lub 2 będę musiał/musiała 
poświęcić tygodniowo następującą liczbę godzin…………………………………………………

Oświadczam, że podane w niniejszym wniosku dane są zgodne z rzeczywistością.

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

……………………………….                                                                 ……………………………… 
(podpis Rektora potwierdzający zawiadomienie)                       (data i podpis przyjmującego wniosek 
                                                                                               pracownika Działu Spraw Pracowniczych)
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Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 4/2007/2008

Formularz wystąpienia o wyrażenie przez Rektora zgody na podjęcie 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

................................................
(imię i nazwisko nauczyciela akademickiego)

……………………………….
(wydział lub jednostka organizacyjna)

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

W związku z zamiarem podjęcia przeze mnie:
1) więcej niż jednego dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy *
2) prowadzenia działalności gospodarczej łącznie z jednym dodatkowym zatrudnieniem w 
ramach stosunku pracy * 

wnoszę o wyrażenie zgody przez Rektora na:
1.

więcej niż jedno dodatkowe zatrudnienie w ramach stosunku pracy poza AWF w Warszawie w 
ramach stosunku pracy na podstawie…………………………………………………………………….
                                                                                                         (forma stosunku pracy)

w…………………………………………………………………………………………………………..
(nazwa pracodawcy i jego adres)

na stanowisku…………………………………………………………………………………………….

nas czas………………………………………………w wymiarze……………………………………...
                (określony/nieokreślony)                                                  (wymiar ewentualnego etatu)

2.

rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej łącznie z jednym dodatkowym zatrudnieniem w 
ramach stosunku pracy pod firmą……………………………………………………………………….

,z siedzibą………………………………………………………………………………………………...

przedmiot wykonywanej działalności……………………………………………………………………

Uwagi wnioskodawcy

……………………………………………………………………………………………………………

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

……………………………………………………………………………………………………………
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Wykonywanie  dodatkowej  pracy  będącej  przedmiotem  niniejszego  wniosku  byłoby 
moim…………….kolejnym zatrudnieniem poza AWF w Warszawie.
           (którym)

Obecnie  wykonuję  dodatkowe  zatrudnienie/prowadzę  działalność  gospodarczą  *  poza  AWF  w 
Warszawie w następujących miejscach:

1)…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

2)………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

3)………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

4)………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

5)………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………
(dane obecnie wykonywanych zatrudnień poza AWF w Warszawie)

Przewiduję, że kolejnemu dodatkowemu miejscu pracy określonemu w punkcie 1 lub 2 będę 
musiał/musiała poświęcić tygodniowo następującą liczbę godzin……………………………

Obecnie wykonywanym dodatkowym zatrudnieniom poza AWF w Warszawie poświęcam 
tygodniowo następująca liczbę godzin………………………………………………………...

Oświadczam, że podane w niniejszym wniosku dane są zgodne z rzeczywistością.

………………………                                                                                ……………………………
            (data)                                                                                                               (podpis)
__________________________________________________________________________________
Opinia dziekana lub kierownika jednostki organizacyjnej:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………..
(data i podpis dziekana lub kierownika jednostki organizacyjnej)

(opinia powinna uwzględniać kryteria określone w Uchwale Senatu AWF w Warszawie z dnia  25 
września  2007  roku,  nr  35/2006/2007,  w  sprawie  kryteriów  udzielenia  przez  Rektora  lub  Senat 
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Uczelni zgody na dodatkowe zatrudnienie lub podjęcie działalności gospodarczej przez nauczycieli 
akademickich  będących  pracownikami  Akademii  Wychowania  Fizycznego  w  Warszawie  jako 
podstawowym miejscu pracy)
__________________________________________________________________________________
Wypełnia Rektor

Działając na podstawie art. 129 ust. 1, 2 i 6 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z 
późn.  zm.)  - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Uchwały Senatu AWF w Warszawie z dnia  25 
września  2007  roku,  nr  35/2006/2007,  w  sprawie  kryteriów  udzielenia  przez  Rektora  lub  Senat 
Uczelni zgody na dodatkowe zatrudnienie lub podjęcie działalności gospodarczej przez nauczycieli 
akademickich  będących  pracownikami  Akademii  Wychowania  Fizycznego  w  Warszawie  jako 
podstawowym  miejscu  pracy  wyrażam/nie  wyrażam  *  zgody  na  dodatkowe  zatrudnienie  będące 
przedmiotem niniejszego wniosku.

Uwagi:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Uzasadnienie:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

O  treści  niniejszej  decyzji  postanawiam  powiadomić  składającego  wniosek  nauczyciela 
akademickiego.

……………………………….                                                                 
     (data i podpis Rektora) 

Wnioskodawcy przysługuje możliwość odwołania się od niniejszej decyzji poprzez złożenie wniosku 
do Rektora o ponowne rozpatrzenie sprawy. 
_________________________________________________________________________________
Wypełnia wnioskujący

Oświadczam, że zostałem powiadomiony o treści decyzji Rektora w przedmiocie niniejszego wniosku 
w dniu………………………..

……………………………………………
                                                                                                                    (podpis wnioskodawcy)
_________________________________________________________________________________

………………………………………………………………………………. 
 (data i podpis przyjmującego wniosek pracownika Działu Spraw Pracowniczych)

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 4/2007/2008

Formularz wystąpienia o wyrażenie Rektorowi, prorektorowi, dziekanowi 
lub prodziekanowi przez Senat Uczelni lub właściwą radę wydziału zgody 

na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub 
rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej

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

……………………………….
(funkcja)

W związku z zamiarem podjęcia przeze mnie:
1) dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy *
2) prowadzenia działalności gospodarczej * 

wnoszę o wyrażenie zgody przez Senat Uczelni/Radę Wydziału * na:
1.

dodatkowe zatrudnienie w ramach stosunku pracy poza AWF w Warszawie 

na podstawie…………………………………………………………………………………………….
                                                                                                         (forma stosunku pracy)

w…………………………………………………………………………………………………………..
(nazwa pracodawcy i jego adres)

na stanowisku…………………………………………………………………………………………….

nas czas………………………………………………w wymiarze……………………………………...
                        (określony/nieokreślony)                                                                          (wymiar ewentualnego etatu)

2.

rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej pod firmą…………………………………………

,z siedzibą………………………………………………………………………………………………...

przedmiot wykonywanej działalności……………………………………………………………………

Uwagi wnioskodawcy

……………………………………………………………………………………………………………

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

……………………………………………………………………………………………………………

Wykonywanie  dodatkowej  pracy  będącej  przedmiotem  niniejszego  wniosku  byłoby 
moim……………. zatrudnieniem poza AWF w Warszawie.
           (którym)
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Obecnie  wykonuję  dodatkowe  zatrudnienie/prowadzę  działalność  gospodarczą  *  poza  AWF  w 
Warszawie w następujących miejscach:

1)…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

2)………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

(dane obecnie wykonywanych zatrudnień poza AWF w Warszawie)

Przewiduję, że dodatkowemu miejscu pracy określonemu w punkcie 1 lub 2 będę musiał/musiała 
poświęcić tygodniowo następującą liczbę godzin…………………………………………….

Obecnie wykonywanym dodatkowym zatrudnieniom poza AWF w Warszawie poświęcam 
tygodniowo następująca liczbę godzin………………………………………………………...

Oświadczam, że podane w niniejszym wniosku dane są zgodne z rzeczywistością.

………………………                                                                                ……………………………
            (data)                                                                                                               (podpis)
__________________________________________________________________________________
Wypełnia przewodniczący komisji skrutacyjnej:

Wyniki głosowania

Uprawnieni do głosowania:

Głosów „za”:

Głosów „przeciw”:

Głosów „wstrzymujących się”:

Tym samym Senat Uczelni/Rada Wydziału wyraził/nie wyraził zgodę na dodatkowe zatrudnienie 
będące przedmiotem niniejszego wniosku.
_________________________________________________________________________________

………………………………………………………………………………. 
 (data i podpis przyjmującego wniosek pracownika Działu Spraw Pracowniczych)

* niepotrzebne skreślić
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