Dz.U.2012.572 z późn. zm. (stan na dzień 1.07.2015r.)
USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym
(tekst jednolity) – fragmenty
DZIAŁ III
PRACOWNICY UCZELNI
Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 107. Pracownikami uczelni są nauczyciele akademiccy oraz pracownicy niebędący
nauczycielami akademickimi.

1)
2)
3)
4)

Art. 108. Nauczycielami akademickimi są:
pracownicy naukowo-dydaktyczni;
pracownicy dydaktyczni;
pracownicy naukowi;
dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomowani pracownicy dokumentacji i informacji naukowej.

Art. 109. 1. Nauczycielem akademickim może zostać osoba, która:
posiada kwalifikacje określone w ustawie;
ma pełną zdolność do czynności prawnych;
nie została ukarana prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne;
nie została ukarana karą dyscyplinarną wymienioną w art. 140 ust. 1 pkt 4;
korzysta z pełni praw publicznych.
2. (uchylony).
3. Zatrudnienie w uczelni w charakterze nauczyciela akademickiego cudzoziemca następuje bez
konieczności uzyskania zezwolenia i zgody organu zatrudnienia. Zezwolenia i zgody nie wymaga
także powierzenie cudzoziemcowi innej pracy zarobkowej w zakresie zadań, o których mowa w art.
111.
3a. Przy zatrudnianiu osoby, o której mowa w ust. 3, a także obywatela polskiego, który stopień
naukowy, stopień w zakresie sztuki lub tytuł zawodowy uzyskał za granicą, można odstąpić od
warunków określonych w art. 114.
4. Osoba, o której mowa w ust. 3, podlega obowiązkowi ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeń
zdrowotnych, a także korzysta z uprawnień przewidzianych w ustawie oraz innych uprawnień na
zasadach obowiązujących obywateli polskich pozostających w stosunku pracy.
1)
2)
3)
4)
5)

Art. 110. 1. Pracownicy naukowo-dydaktyczni i naukowi są zatrudniani na stanowiskach:
profesora zwyczajnego;
profesora nadzwyczajnego;
profesora wizytującego;
adiunkta;
asystenta.
2. Pracownicy dydaktyczni są zatrudniani na stanowiskach:
1) starszego wykładowcy;
2) wykładowcy;
3) lektora lub instruktora.
3. W uczelni zawodowej pracownicy dydaktyczni mogą być zatrudniani także na stanowiskach
wskazanych w ust. 1 pkt 1-3 i 5.
4. (uchylony).
1)
2)
3)
4)
5)

1)

Art. 111. 1. Pracownicy naukowo-dydaktyczni są obowiązani:
kształcić i wychowywać studentów, w tym nadzorować opracowywanie przez studentów prac

zaliczeniowych, semestralnych, dyplomowych, pod względem merytorycznym i metodycznym;
prowadzić badania naukowe i prace rozwojowe, rozwijać twórczość naukową albo artystyczną;
uczestniczyć w pracach organizacyjnych uczelni.
2. Pracownicy naukowi mają obowiązki określone w ust. 1 pkt 2 i 3.
3. Do obowiązków nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień
naukowy doktora habilitowanego należy również kształcenie kadry naukowej.
4. Pracownicy dydaktyczni są obowiązani:
1) kształcić i wychowywać studentów, w tym nadzorować opracowywanie przez studentów prac
zaliczeniowych, semestralnych, dyplomowych, pod względem merytorycznym i metodycznym;
2) podnosić swoje kwalifikacje zawodowe;
3) uczestniczyć w pracach organizacyjnych uczelni.
5. Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelni zawodowej mogą uczestniczyć w pracach
badawczych. Warunki prowadzenia tych prac określa organ kolegialny uczelni wskazany w statucie.
2)
3)

Art. 112. 1. Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelni medycznej lub innej uczelni
prowadzącej działalność w dziedzinie nauk medycznych uczestniczą w sprawowaniu opieki
zdrowotnej poprzez wykonywanie zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem
świadczeń zdrowotnych w jednostkach organizacyjnych niezbędnych do prowadzenia działalności
dydaktycznej i badawczej udostępnionych tym uczelniom na zasadach określonych w przepisach o
działalności leczniczej.
2. W udzielaniu świadczeń zdrowotnych, o których mowa w ust. 1, nauczyciele akademiccy
uczestniczą na podstawie odrębnej umowy zawartej z podmiotem prowadzącym działalność leczniczą
udostępniającym jednostkę, o której mowa w ust. 1.
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do podstawowych jednostek organizacyjnych
uczelni publicznych działających w zakresie nauk weterynaryjnych.
(245)

Art. 112a. 1.
Nauczyciel akademicki składa w uczelni oświadczenie, w którym upoważnia
wybraną podstawową jednostkę organizacyjną uczelni, a w uczelni nieposiadającej podstawowych
jednostek organizacyjnych prowadzących co najmniej jeden kierunek studiów - uczelnię, do zaliczania
go do minimum kadrowego jednego kierunku jednolitych studiów magisterskich albo jednego kierunku
studiów pierwszego stopnia oraz drugiego stopnia albo jednego kierunku studiów tylko pierwszego
stopnia albo jednego kierunku studiów tylko drugiego stopnia.
2. Nauczyciel akademicki może dodatkowo złożyć w jednostce organizacyjnej tej samej uczelni
albo w jednostce organizacyjnej innej uczelni co najwyżej jedno oświadczenie, upoważniające tę
jednostkę do zaliczenia go do minimum kadrowego jednego kierunku studiów pierwszego stopnia.
(246)
3.
Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 i 2, składa się przed rozpoczęciem roku
akademickiego, nie później jednak niż do dnia 30 czerwca roku poprzedzającego rok akademicki, lub
przed rozpoczęciem semestru w przypadku zmian w zatrudnieniu wpływających na minimum kadrowe.
Art. 113. Dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomowani pracownicy dokumentacji i informacji
naukowej są zatrudniani na stanowiskach:
1) starszego kustosza dyplomowanego, starszego dokumentalisty dyplomowanego;
2) kustosza dyplomowanego, dokumentalisty dyplomowanego;
3) adiunkta bibliotecznego, adiunkta dokumentacji i informacji naukowej;
4) asystenta bibliotecznego, asystenta dokumentacji i informacji naukowej.
Art. 114. 1. Na stanowisku profesora zwyczajnego może być zatrudniona osoba posiadająca tytuł
naukowy profesora.
2. Na stanowisku profesora nadzwyczajnego może być zatrudniona osoba posiadająca stopień
naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora.
3. Na stanowisku profesora wizytującego może być zatrudniona osoba będąca pracownikiem
innej uczelni, posiadająca stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora, z
zastrzeżeniem art. 115 ust. 3.
4. W uczelni morskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego może być zatrudniona także
osoba posiadająca stopień naukowy doktora oraz najwyższy stopień morski.
5. Na stanowisku adiunkta może być zatrudniona osoba, która posiada co najmniej stopień
naukowy doktora.
6. Na stanowisku asystenta może być zatrudniona osoba, która posiada co najmniej tytuł
zawodowy magistra lub tytuł równorzędny.
7. Na stanowiskach pracowników dydaktycznych, o których mowa w art. 110 ust. 2, mogą być

zatrudnione osoby posiadające tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny.
8. (uchylony).
(247)
9.
Na stanowiskach, o których mowa w art. 113, mogą być zatrudnione osoby posiadające
tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny.
Art. 115. 1. Na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub profesora wizytującego może być
zatrudniona osoba niespełniająca wymagań określonych odpowiednio w art. 114 ust. 2 i 3, jeżeli
posiada stopień naukowy doktora oraz znaczne i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej
lub artystycznej, potwierdzone w trybie określonym w statucie.
(248)
1a.
Warunkiem zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego osoby niespełniającej
wymagań określonych w art. 114 ust. 2 jest uzyskanie pozytywnej opinii Centralnej Komisji do Spraw
Stopni i Tytułów, z zastrzeżeniem ust. 1b.
(249)
1b.
Na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub profesora wizytującego rektor może
zatrudnić osobę niespełniającą wymagań określonych odpowiednio w art. 114 ust. 2 i 3, jeżeli osoba
ta uzyskała stopnień naukowy doktora w Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą i przez co najmniej
pięć lat kierowała samodzielnie zespołami badawczymi w innym państwie oraz posiada znaczące
osiągnięcia naukowe.
2. (uchylony).
3. W uczelni wojskowej na stanowisku profesora wizytującego może być zatrudniona osoba
posiadająca co najmniej stopień wojskowy generała brygady lub kontradmirała.
3a. W uczelni służb państwowych na stanowisku profesora wizytującego może być zatrudniona
osoba posiadająca stopień we właściwej służbie państwowej odpowiadający co najmniej stopniowi
generała brygady.
4. (uchylony).
5. (uchylony).
(250)

Art. 116.
1. Statut uczelni może określać dodatkowe wymagania i kwalifikacje zawodowe
osób zatrudnianych na stanowiskach, o których mowa w art. 110.
2. Statut uczelni określa dodatkowe wymagania i kwalifikacje zawodowe osób zatrudnionych na
stanowiskach, o których mowa w art. 113.
Art. 117.

(251)

(uchylony).
Rozdział 2
Stosunek pracy pracowników uczelni

Art. 118. 1. Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim następuje na podstawie
mianowania albo umowy o pracę. Na podstawie mianowania zatrudnia się wyłącznie nauczyciela
akademickiego posiadającego tytuł naukowy profesora. Zatrudnienie na podstawie mianowania
następuje w pełnym wymiarze czasu pracy.
2. Stosunek pracy z nauczycielem akademickim w uczelni publicznej nawiązuje i rozwiązuje
rektor w trybie określonym w statucie, z zastrzeżeniem art. 121 ust. 4.
3. Stosunek pracy z nauczycielem akademickim w uczelni niepublicznej nawiązuje i rozwiązuje
organ uczelni wskazany w statucie, z zastrzeżeniem art. 121 ust. 5, w trybie określonym w statucie.
4. (uchylony)
(252)
5.
W uczelni wojskowej żołnierzy zawodowych wyznacza się na stanowiska nauczycieli
akademickich na zasadach i w trybie określonych w przepisach o służbie wojskowej żołnierzy
zawodowych, na wniosek rektora, z zachowaniem przepisów art. 114-116.
6. W uczelni służb państwowych funkcjonariuszy wyznacza się na stanowiska nauczycieli
akademickich na zasadach i w trybie określonych w przepisach dotyczących tych służb, z
zachowaniem przepisów ustawy.
7. Pomiędzy nauczycielem akademickim a zatrudnionym w tej samej uczelni jego małżonkiem,
krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia włącznie oraz osobą pozostającą w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli nie może powstać stosunek bezpośredniej podległości służbowej.
Nie dotyczy to osób pełniących funkcje organów jednoosobowych uczelni, dla których ustawa
przewiduje powoływanie ich w drodze wyborów.

Art. 118a. 1. Zatrudnienie nauczyciela akademickiego w wymiarze przewyższającym połowę
etatu na czas określony lub nieokreślony w uczelni publicznej na stanowiskach, o których mowa w art.
110, następuje po przeprowadzeniu otwartego konkursu. Tryb i warunki postępowania konkursowego
określa statut.
2. Informację o konkursach, o których mowa w ust. 1 oraz w art. 72 ust. 1, art. 75 ust. 1 i art. 76
ust. 1, ogłasza się na stronach internetowych uczelni, urzędu obsługującego ministra właściwego do
spraw szkolnictwa wyższego oraz ministra nadzorującego uczelnię, a także na stronach internetowych
Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców, przeznaczonym do publikacji
ofert pracy naukowców.
3. Nauczyciela akademickiego, który nabył uprawnienia emerytalne, można zatrudnić ponownie
na tym samym stanowisku, w tej samej uczelni bez postępowania konkursowego.
(253)
4.
Przepisów o postępowaniu konkursowym nie stosuje się w przypadku zatrudnienia na czas
określony nauczyciela akademickiego:
1) skierowanego do pracy w uczelni na podstawie umowy zawartej z zagraniczną instytucją
naukową;
2) będącego beneficjentem krajowego konkursu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki lub
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju lub międzynarodowego konkursu na realizację projektu
badawczego związanego z obszarem kształcenia;
3) zatrudnianego na czas realizacji projektu finansowanego:
a) ze środków pochodzących z Unii Europejskiej,
b) przez inny podmiot przyznający grant;
4) na tym samym stanowisku, jeżeli poprzednia umowa o pracę była zawarta na czas nie krótszy niż
trzy lata.
Art. 119. 1. Akt mianowania oraz umowa o pracę zawierane z nauczycielem akademickim
określają strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności:
1) rodzaj pracy;
2) miejsce wykonywania pracy;
3) informację, czy uczelnia jest podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy;
4) wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników
wynagrodzenia;
5) wymiar czasu pracy;
6) termin rozpoczęcia pracy.
2. Warunkiem zawarcia z nauczycielem akademickim stosunku pracy na podstawie mianowania
jest złożenie na piśmie oświadczenia, że uczelnia jest dla niego podstawowym miejscem pracy w
rozumieniu ustawy.
(254)

Art. 120.
1. Okres zatrudnienia na stanowisku asystenta osoby nieposiadającej stopnia
naukowego doktora oraz okres zatrudnienia na stanowisku adiunkta osoby nieposiadającej stopnia
naukowego doktora habilitowanego, a także warunki skracania i przedłużania oraz zawieszania tych
okresów określa statut, z tym że zatrudnienie na każdym z tych stanowisk osoby nieposiadającej
stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego nie może trwać dłużej niż osiem lat.
2. Do okresu, o którym mowa w ust. 1, nie wlicza się przerwy związanej z:
1) urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowym urlopem
macierzyńskim, dodatkowym urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim,
urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w
przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy;
2) pobieraniem zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością
do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej.
Art. 121. 1. (uchylony).
2. Mianowanie następuje na czas nieokreślony lub określony.
3. (uchylony)
4. Mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego osoby
pełniącej funkcję rektora uczelni publicznej dokonuje minister właściwy do spraw szkolnictwa
wyższego na wniosek senatu tej uczelni.
5. Przepis ust. 4 stosuje się do uczelni niepublicznej, jeżeli statut tej uczelni nie stanowi inaczej.
6. Uprawnienia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego określone w ust. 4 w
odniesieniu do uczelni wojskowych, służb państwowych, artystycznych, medycznych oraz morskich
wykonują odpowiednio ministrowie wskazani w art. 33 ust. 2.

Art. 122. 1. Rektor, na wniosek nauczyciela akademickiego, wystawia nauczycielowi
akademickiemu legitymację służbową.
2. Za wydanie legitymacji służbowej, o której mowa w ust. 1, pobierane są opłaty związane z
kosztami wydania dokumentu; wysokość tej opłaty nie może przekroczyć wysokości kosztów
wytworzenia dokumentu. Opłaty stanowią przychód uczelni.
3. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia, wzór oraz
tryb wystawiania legitymacji służbowej, o której mowa w ust. 1, uwzględniając potrzebę poświadczenia
zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego.
Art. 123. 1. Stosunek pracy z mianowanym nauczycielem akademickim może być rozwiązany:
w drodze porozumienia stron;
przez wypowiedzenie dokonane przez jedną ze stron;
bez wypowiedzenia.
2. Rozwiązanie stosunku pracy z mianowanym nauczycielem akademickim za wypowiedzeniem
następuje z końcem semestru, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.
3. W uczelni wojskowej nauczyciela akademickiego będącego żołnierzem zawodowym zwalnia
się ze stanowiska na zasadach i w trybie określonych w przepisach o służbie wojskowej żołnierzy
zawodowych.
4. W uczelni służb państwowych rozwiązanie stosunku pracy z mianowanym nauczycielem
akademickim będącym funkcjonariuszem właściwej służby państwowej następuje na zasadach i w
trybie określonych w przepisach dotyczących tych służb, z zachowaniem przepisów ustawy.
1)
2)
3)

Art. 124. 1. Rektor może rozwiązać za wypowiedzeniem stosunek pracy z mianowanym
nauczycielem akademickim w przypadku:
1) czasowej niezdolności do pracy spowodowanej chorobą, jeżeli okres tej niezdolności przekracza
okres zasiłkowy, a w przypadku stwierdzenia przez uprawnionego lekarza poprawy stanu zdrowia
i możliwości powrotu do pracy, jeżeli okres ten przekracza dwa lata;
2) wszczęcia postępowania w sprawie likwidacji uczelni;
3) otrzymania przez nauczyciela akademickiego oceny negatywnej, o której mowa w art. 132;
4) podjęcia lub wykonywania przez nauczyciela akademickiego dodatkowego zatrudnienia bez
zgody rektora, o której mowa w art. 129 ust. 1 i 10.
2. Rektor rozwiązuje za wypowiedzeniem stosunek pracy z nauczycielem akademickim w
przypadku otrzymania przez nauczyciela akademickiego dwóch kolejnych ocen negatywnych, o
których mowa w art. 132.
Art. 125. Stosunek pracy z mianowanym nauczycielem akademickim może być rozwiązany
również z innych ważnych przyczyn, po uzyskaniu opinii organu kolegialnego wskazanego w statucie
uczelni.
Art. 126. Rektor może rozwiązać stosunek pracy z mianowanym nauczycielem akademickim bez
wypowiedzenia w przypadku:
1) trwałej utraty zdolności do pracy na zajmowanym stanowisku, stwierdzonej orzeczeniem lekarza
orzecznika w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych, jeżeli nie ma możliwości zatrudnienia pracownika na innym stanowisku,
odpowiednim do jego stanu zdrowia i kwalifikacji zawodowych, albo gdy nauczyciel odmawia
przejścia do takiej pracy;
2) niedostarczenia w wyznaczonym terminie orzeczenia potwierdzającego zdolność do pracy na
zajmowanym stanowisku, wydanego przez lekarza prowadzącego badania okresowe lub
kontrolne;
3) dopuszczenia się:
a) czynu określonego w art. 115 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) stwierdzonego prawomocnym
wyrokiem sądowym,
b) stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej:
- przywłaszczenia sobie autorstwa albo wprowadzenia w błąd co do autorstwa całości lub
części cudzego utworu albo artystycznego wykonania,
- rozpowszechnienia, bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy, cudzego utworu w
wersji oryginalnej albo w postaci opracowania,
- rozpowszechnienia, bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy, cudzego artystycznego
wykonania albo publicznego zniekształcenia takiego utworu, artystycznego wykonania,

4)

fonogramu, wideogramu lub nadania,
- innego sposobu naruszenia cudzych praw autorskich lub praw pokrewnych,
- fałszowania badań lub wyników badań naukowych lub innego oszustwa naukowego,
- innego oszustwa naukowego;
skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

Art. 127. 1. Stosunek pracy mianowanego nauczyciela akademickiego wygasa z mocy prawa w
przypadku:
1) stwierdzenia, że mianowanie nastąpiło na podstawie fałszywych lub nieważnych dokumentów;
2) prawomocnego orzeczenia przez sąd utraty praw publicznych;
3) prawomocnego ukarania karą dyscyplinarną pozbawienia prawa wykonywania zawodu
nauczyciela akademickiego na stałe lub na czas określony;
4) prawomocnego orzeczenia środka karnego w postaci zakazu zajmowania określonego
stanowiska w przypadku, gdy orzeczenie to dotyczy wykonywania obowiązków nauczyciela
akademickiego;
5) upływu trzymiesięcznego okresu nieobecności w pracy z powodu tymczasowego aresztowania;
6) odbywania kary pozbawienia wolności lub ograniczenia wolności;
7) upływu okresu mianowania;
8) śmierci nauczyciela akademickiego.
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2.
Stosunek pracy mianowanego nauczyciela akademickiego zatrudnionego w uczelni
publicznej wygasa z końcem roku akademickiego, w którym ukończył on 67. rok życia, jeżeli nabył
prawo do emerytury. Jeżeli z ukończeniem 67. roku życia osoba ta nie nabyła prawa do emerytury,
wygaśnięcie stosunku pracy następuje z końcem roku akademickiego, w którym nabędzie to prawo.
Stosunek pracy mianowanego nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł naukowy profesora,
zatrudnionego na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub zwyczajnego w uczelni publicznej,
wygasa z końcem roku akademickiego, w którym ukończył on 70. rok życia.
3. Wygaśnięcie stosunku pracy stwierdza rektor.
4. Stosunek pracy mianowanego nauczyciela akademickiego pełniącego funkcję rektora, z
końcem roku akademickiego, w którym ukończył on 70. rok życia, przekształca się - na czas pozostały
do zakończenia pełnienia tej funkcji - w stosunek pracy na podstawie umowy o pracę.
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5.
Stosunek pracy mianowanego nauczyciela akademickiego pełniącego funkcję prorektora,
kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej i jego zastępcy, z końcem roku akademickiego, w
którym ukończył on 67. rok życia, a w przypadku mianowanego nauczyciela akademickiego
posiadającego tytuł naukowy profesora z końcem roku akademickiego, w którym ukończył on 70. rok
życia, przekształca się - na czas pozostały do zakończenia pełnienia tej funkcji - w stosunek pracy na
podstawie umowy o pracę.
Art. 128. 1. Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy o pracę z nauczycielem akademickim
następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, z tym że
rozwiązanie stosunku pracy, za wypowiedzeniem następuje z końcem semestru.
2. Rektor może rozwiązać za wypowiedzeniem stosunek pracy nauczyciela akademickiego
zatrudnionego na podstawie umowy o pracę również w przypadku określonym w art. 124 ust. 1 pkt 3.
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 2001 r. Nr 86, poz. 953, z późn. zm.);
2) w organach towarzystw naukowych i zawodowych;

w organach wymiaru sprawiedliwości;
w instytucjach kultury;
we władzach Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności;
w samorządowych kolegiach odwoławczych.
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. W przypadku gdy nauczyciel akademicki podejmuje dodatkowe zatrudnienie w innej uczelni,
instytucie naukowym lub pomocniczej jednostce naukowej Polskiej Akademii Nauk, instytucie
badawczym lub międzynarodowym instytucie naukowym utworzonym na podstawie odrębnych
przepisów, działającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rektor uczelni lub dyrektor instytutu
jest obowiązany powiadomić o tym, w terminie czternastu dni, ministra właściwego do spraw
szkolnictwa wyższego. W zawiadomieniu wskazuje się podstawową jednostkę organizacyjną nowej
uczelni lub instytut, w którym nauczyciel akademicki podjął dodatkowe zatrudnienie.
3)
4)
5)
6)
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Art. 129a.
1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego prowadzi ogólnopolski wykaz
nauczycieli akademickich i pracowników naukowych.
2. W wykazie zamieszcza się następujące dane dotyczące nauczyciela akademickiego lub
pracownika naukowego:
1) imiona i nazwisko;
2) numer PESEL, a w przypadku jego braku - numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz
kraj wydania dokumentu tożsamości;
3) kraj pochodzenia - w przypadku cudzoziemców;
4) rok urodzenia;
5) płeć;
6) tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł naukowy;

informacje o uprawnieniach równoważnych z uprawnieniami doktora habilitowanego nabytych na
podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym
oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki;
8) informacje o podstawowym miejscu pracy i miejscu dodatkowego zatrudnienia;
9) informacje o zaliczeniu do minimum kadrowego.
3. Dane, o których mowa w ust. 2, wprowadzają do Systemu POL-on rektorzy uczelni, dyrektorzy
instytutów naukowych i pomocniczych jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk, dyrektorzy
instytutów badawczych, dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, dyrektorzy
państwowych jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości, prowadzących
działalność naukową i badawczo-rozwojową, oraz dyrektorzy międzynarodowych instytutów
naukowych utworzonych na podstawie odrębnych przepisów, działających na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Dostęp do danych zawartych w wykazie przysługuje:
1) właściwym ministrom wskazanym w art. 33 ust. 2, organom Centralnej Komisji do Spraw Stopni i
Tytułów, Komitetowi Ewaluacji Jednostek Naukowych, Radzie oraz Komisji;
2) rektorom uczelni, Prezesowi Polskiej Akademii Nauk, dyrektorom instytutów naukowych i
pomocniczych jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk, dyrektorom instytutów badawczych,
dyrektorowi Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, dyrektorom państwowych
jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości, prowadzących działalność
naukową i badawczo-rozwojową, oraz dyrektorom międzynarodowych instytutów naukowych
utworzonych na podstawie odrębnych przepisów, działających na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej - w zakresie danych dotyczących nauczycieli akademickich i pracowników naukowych
zatrudnionych w kierowanych przez nich jednostkach.
5. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowy zakres danych, o których mowa w ust. 2 pkt 7-9, zamieszczanych w wykazie;
2) tryb i terminy wprowadzania danych do wykazu oraz aktualizowania, archiwizowania i usuwania
tych danych przez uczelnie oraz jednostki, o których mowa w ust. 3;
3) tryb i sposób udostępniania danych.
6. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, wydając rozporządzenie, o którym mowa w
ust. 5, uwzględni potrzebę zapewnienia:
1) kompletności i aktualności zgromadzonych w wykazie danych służących właściwej realizacji
zadań z zakresu polityki kadrowej przez podmioty wymienione w ust. 4;
2) odpowiedniego poziomu ochrony przetwarzanych danych.
7)

