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USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym 

(tekst jednolity) - fragmenty 

 

DZIAŁ III 

PRACOWNICY UCZELNI 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

 

(…) 

Art. 129. 1. Nauczyciel akademicki zatrudniony w uczelni publicznej może podjąć lub 

kontynuować zatrudnienie w ramach stosunku pracy tylko u jednego dodatkowego 

pracodawcy prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukowo--badawczą. Podjęcie lub 

kontynuowanie przez nauczyciela akademickiego dodatkowego zatrudnienia w ramach 

stosunku pracy u pracodawcy, o którym mowa w zdaniu pierwszym, wymaga zgody rektora. 

Podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia bez zgody rektora stanowi podstawę 

rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem w uczelni publicznej stanowiącej 

podstawowe miejsce pracy.  

2. 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. Nauczyciel akademicki prowadzący działalność gospodarczą informuje o tym rektora 

uczelni, która jest dla niego podstawowym miejscem pracy.  

4. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do nauczycieli akademickich podejmujących zatrudnienie 

w ramach stosunku pracy:  

1) 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 2016 r. poz. 1511);  

2) w organach towarzystw naukowych i zawodowych;  



3) w organach wymiaru sprawiedliwości;  

4) w instytucjach kultury;  

5) we władzach Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności;  

6) w samorządowych kolegiach odwoławczych;  

7) w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668 i 1010).  

5. Podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez 

nauczyciela akademickiego, będącego organem jednoosobowym uczelni publicznej wymaga 

uzyskania zgody wskazanego w statucie organu kolegialnego uczelni. 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 cztery miesiące.  

6. Zgoda, o której mowa w ust. 1, jest wydawana w terminie dwóch miesięcy od dnia 

wystąpienia o zgodę na podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia, a zgoda  

w przypadku, o którym mowa w ust. 5, w terminie dwóch miesięcy od dnia rozpoczęcia 

kadencji organu jednoosobowego.  

7. W terminie czterech miesięcy od dnia nieuzyskania zgody właściwego organu 

kolegialnego na kontynuowanie przez nauczyciela akademickiego będącego organem 

jednoosobowym uczelni publicznej 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 publicznej.  

8. Wypowiedzenie stosunku pracy, o którym mowa w ust. 1, następuje z końcem miesiąca 

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

nauczyciela akademickiego kontynuowania dodatkowego zatrudnienia, a w odniesieniu 

odpowiednio do rektora uczelni wojskowej, służb państwowych, artystycznej, medycznej oraz 

morskiej – właściwy minister wskazany w art. 33 ust. 2, z tym, że rozwiązanie stosunku pracy 

następuje zgodnie z art. 128 ust. 1. Wygaśnięcie mandatu, o którym mowa w ust. 7, następuje 

z dniem stwierdzenia niezaprzestania kontynuowania dodatkowego zatrudnienia.  

9. Wypowiedzenia stosunku pracy oraz wygaśnięcie mandatu, o których mowa w ust. 1 i 7, 

dokonuje lub stwierdza rektor, w stosunku do rektora uczelni publicznej, minister właściwy do 

spraw szkolnictwa wyższego, a w stosunku do rektora odpowiednio uczelni wojskowej, służb 



państwowych, artystycznej, medycznej oraz morskiej – właściwy minister wskazany w art. 33 

ust. 2, na wniosek senatu uczelni.  

10. W uczelni wojskowej żołnierze zawodowi pełniący służbę na stanowiskach nauczycieli 

akademickich występują o zgodę, o której mowa w ust. 1, w trybie określonym w przepisach 

o zawodowej służbie wojskowej. Podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku 

pracy u innego pracodawcy bez uzyskania zgody skutkuje skierowaniem przez rektora wniosku 

o zwolnienie ze stanowiska nauczyciela akademickiego, w trybie określonym w przepisach  

o zawodowej służbie wojskowej.  

11. Przepisy ust. 1–8 stosuje się odpowiednio do uczelni niepublicznej, jeżeli statut nie 

stanowi inaczej. Wypowiedzenia stosunku pracy oraz wygaśnięcie mandatu w stosunku  

do rektora uczelni niepublicznej dokonuje lub stwierdza założyciel. Do rozwiązania stosunku 

pracy stosuje się przepis art. 128 ust. 1.  

12. (uchylony) 


