
      
REKTOR 

UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA                                                                                                                       

 
 

ZARZĄDZENIE Nr 15/2014  

z dnia 22 września 2014 r. 

 

w sprawie dodatkowego zatrudnienia nauczycieli akademickich Uniwersytetu Muzycznego 

Fryderyka Chopina w ramach stosunku pracy u pracodawcy prowadzącego  

działalność dydaktyczną lub naukowo-badawczą 

 
 Działając na podstawie art. 66 ust. 1 w związku z art. 129 ust. 1 ustawy z dnia 25 lipca 

2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz.U.2012.572 z późn. zm.) oraz § 46 pkt 1 i 4  

Statutu Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina (t. j. z dn. 25.06.2013 r. ze zm.)  

zarządzam co następuje: 

 
§ 1 

 

1. Zarządzenie określa tryb uzyskiwania akceptacji na podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego 

zatrudnienia, o którym mowa w art. 129 ust. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. Prawo  

o szkolnictwie wyższym przez nauczycieli akademickich, dla których Uniwersytet Muzyczny 

Fryderyka Chopina (zwany dalej w skrócie: UMFC) stanowi podstawowe miejsce pracy.  

2. Na potrzeby niniejszego zarządzenia przez pojęcie „pracodawcy prowadzącego działalność 

dydaktyczną lub naukowo-badawczą” rozumie się wyłącznie zatrudnienie na podstawie  

umowy o pracę w następujących podmiotach: 

1) uczelnie publiczne, 

2) uczelnie niepubliczne, 

3) jednostki naukowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 25 lipca 2005 r.  

Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz.U.2012.572 z późn. zm.), tj.: 

i. instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, 

ii. instytut badawczy,  

iii. międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych przepisów, 

działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. W przypadku zatrudnienia w podmiotach innych niż wymienione w ust. 2 lub świadczenia 

usług na podstawie umów o dzieło lub zlecenia uzyskanie zgody nie jest wymagane. 

 

§ 2 

 

1. Na podjęcie lub kontynuowanie zatrudnienia w ramach stosunku pracy u jednego  

dodatkowego pracodawcy, o którym mowa w § 1 ust. 2 niniejszego zarządzenia wymagane 

jest uzyskanie uprzedniej akceptacji (zgody) ze strony rektora UMFC.  

2. Wniosek o wyrażenie zgody nauczyciel akademicki UMFC składa w Biurze Rektora,   

w dwóch egzemplarzach, z których jeden przekazywany jest bezzwłocznie do Działu Spraw 

Pracowniczych UMFC.  

 



 

 

2 

 

3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 2 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

4. Rektor UMFC przy podejmowaniu decyzji w przedmiocie wyrażenia zgody, o której mowa  

w ust. 1 uwzględnia konieczność zapewnienia prawidłowego funkcjonowania UMFC, w tym 

należytego realizowania przez UMFC zadań statutowych w zakresie działalności  

dydaktycznej i naukowej.  

 

§ 3 

 

Kierując się dobrem UMFC oraz dążąc do zapewnienia jak najwyższej jakości usług  

dydaktycznych, oferowanych przez UMFC zaleca się aby aktywność zawodowa  nauczycieli  

akademickich, świadczących pracę w innych jednostkach niż wskazane w § 1 ust. 2 lub  

wykonujących usługi na podstawie umów zlecenia i o dzieło nie przekraczała łącznie wymiaru 

jednego etatu. 

 

§ 4 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

  

 

 

 prof. zw. Ryszard Zimak 

        Rektor    
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Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 15/2014  

Rektora Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina  

z dnia  22 września 2014 r.  

…………………………………………..    

     (imię i nazwisko)      

 

 …………………………………………..  

      (stanowisko, pełniona funkcja)                                 

 

…………………………………………..  

     (jednostka organizacyjna UMFC) 

     

      J.M. Rektor  

      Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina  

      prof. zw. Ryszard Zimak 

 

Wniosek o wyrażenie zgody na dodatkowe zatrudnienie 
 

 W związku z zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina  

nr 15/2014 z dnia 22 września 2014 roku w sprawie dodatkowego zatrudnienia nauczycieli  

akademickich Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w ramach stosunku pracy  

u pracodawcy prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukowo-badawczą oraz w oparciu  

o brzmienie art. 129 ust. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  

(t. j. Dz.U.2012.572 z późn. zm.) zwracam się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na  

podjęcie/kontynuowanie * zatrudnienia w ramach stosunku pracy u pracodawcy prowadzącego  

działalność dydaktyczną lub naukowo-badawczą, zgodnie z informacjami, wskazanymi w dalszej  

części niniejszego wniosku: 

 

1. Informacja o dodatkowym zatrudnieniu w jednostce dydaktycznej lub naukowo-badawczej: 

 

A. nazwa jednostki dydaktycznej, naukowo-badawczej: ………………………………………. 

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

B. podstawowa jednostka organizacyjna / wydział: ……………………………………………. 

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

C. mianowanie / umowa o pracę * 

D. stanowisko ……………………………… / funkcja ………………………………………….. 

E. wymiar etatu ………………………………………………………………………………….. 

F. czas nieokreślony / czas określony * 

G. okres zatrudnienia (pełna data): od …………………………… do …………………………. 

 

 

 
_____________________ 

*niepotrzebne skreślić 
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2, Informacja o zatrudnieniu w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina (UMFC): 

 

A. podstawowa jednostka organizacyjna / wydział ……………………………………............. 

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

B. stanowisko …………………………… / funkcja ……………………………………………. 

C. data zatrudnienia na obecnym stanowisku …………………………………………………. 

D. liczba godzin dydaktycznych zrealizowanych w poprzednim roku akademickim: 

- w ramach pensum …………………………………………………………. 

- w ramach godzin ponadwymiarowych ……………………………………. 

 

3. Informacja o innym zatrudnieniu niż te wskazane w pkt 1 i 2 powyżej, niewymagającym  

uzyskiwania akceptacji władz UMFC: 

 

I. 

A. nazwa pracodawcy / zakładu pracy ………………………………………………………….. 

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

B. stanowisko ……………………………………………………………………………………. 

C. podstawa zatrudnienia ……………………………………………………………………….. 

D. data zatrudnienia na stanowisku ……………………………………………………………. 

E. wymiar etatu …………………………………………………………………………………. 

 

II.  

A. nazwa pracodawcy / zakładu pracy ………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………. 

B. stanowisko ……………………………………………………………………………………. 

C. podstawa zatrudnienia ……………………………………………………………………….. 

D. data zatrudnienia na stanowisku ……………………………………………………………. 

E. wymiar etatu …………………………………………………………………………………. 

 

III.  
A. nazwa pracodawcy / zakładu pracy ………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………. 

B. stanowisko ……………………………………………………………………………………. 

C. podstawa zatrudnienia ……………………………………………………………………….. 

D. data zatrudnienia na stanowisku ……………………………………………………………. 

E. wymiar etatu …………………………………………………………………………………. 
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Oświadczam, że dodatkowe zatrudnienie, objęte niniejszym wnioskiem nie będzie  

kolidować z wykonywaniem obowiązków nauczyciela akademickiego w UMFC, stanowiącym moje 

podstawowe miejsce pracy. Jednocześnie, zobowiązuję się, iż w razie zmian w warunkach,  

dotyczących dodatkowego zatrudnienia dokonam aktualizacji danych, objętych niniejszym  

wnioskiem wraz z możliwością ewentualnego zaprzestania dodatkowego zatrudnienia. 

              

 

             …………………………………… 
                data i podpis pracownika 
 

 

 

 

Opinia Dziekana / Kierownika jednostki organizacyjnej UMFC 
 

Mając na uwadze treść art. 129 ust. 2 ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym oraz postanowienia zarządzenia Rektora Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina 

nr 15/2014 z dnia 22 września 2014 roku stwierdzam, że świadczenie usług dydaktycznych lub  

naukowych przez ………………………………………… u pracodawcy, wskazanego w niniejszym 

wniosku:  

1. nie zmniejszy/zmniejszy * zdolność prawidłowego funkcjonowania UMFC; 

2. nie wiąże się/ wiąże się * z wykorzystaniem urządzeń technicznych i zasobów Uczelni. 

Inne uwagi: …………………………………………………………………………………………………… 

 

        ………………………………………. 
               data i podpis dziekana / kierownika  

 

 

 

 

 

Decyzja Rektora 
 

 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody * na dodatkowe zatrudnienie pracownika. 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………….. 

     (data i podpis Rektora) 

 

 

 

 

 

 

_________________ 

*niepotrzebne skreślić 


