
 
 
 
 

Pismo okólne Nr 5/2010 
Rektora Politechniki Lubelskiej 

z dnia 19 lipca 2010 r. 
 
 
 

w sprawie wypełnienia przez nauczyciela akademickiego obowiązku 
powiadomienia Rektora o wykonywaniu dodatkowego zatrudnienia 

lub o prowadzeniu działalności gospodarczej  

 
 

Na podstawie art. 66, art. 119 ust. 2 oraz art. 129 ust. 1 i ust. 6 Ustawy  
z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŜszym (Dz. U. Nr 164,  
poz. 1365, z późn. zm.) u s t a l a  się, co następuje:  

 
 

§ 1. 
 

1. KaŜdy nauczyciel akademicki zatrudniony w Politechnice Lubelskiej na 
podstawie mianowania lub umowy o pracę zobowiązany jest zawiadomić 
Rektora o podjęciu dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy  
i wymiarze czasu pracy poza podstawowym stosunkiem pracy lub  
o podjęciu prowadzenia działalności gospodarczej.  

2. Zawiadomienia naleŜy dokonać na piśmie nie później niŜ w terminie 7 dni 
od podjęcia dodatkowego zatrudnienia lub rozpoczęcia prowadzenia 
działalności gospodarczej. Wzór zawiadomienia o podjęciu dodatkowego 
zatrudnienia lub o podjęciu prowadzenia działalności gospodarczej 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma.  

3. Podjęcie zatrudnienia lub prowadzenie działalności gospodarczej,  
o których mowa w ust. 1 bez zawiadomienia Rektora, stanowi podstawę 
rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem.  

4. Obowiązek zawiadamiania, o którym mowa w ust. 2 dotyczy równieŜ 
kaŜdej zmiany w dodatkowym zatrudnieniu lub w zakresie prowadzenia 
działalności gospodarczej.  

 

§ 2. 
 

1. Wykonywanie przez nauczyciela akademickiego, dla którego Politechnika 
Lubelska jest podstawowym miejscem pracy, dodatkowego zatrudnienia  
w ramach stosunku pracy u więcej niŜ jednego dodatkowego pracodawcy 
lub prowadzenie działalności gospodarczej łącznie z jednym dodatkowym 
zatrudnieniem w ramach stosunku pracy wymaga wcześniejszej zgody 
Rektora. O zgodę naleŜy wystąpić do Rektora na piśmie, co najmniej na  
7 dni przed planowanym podjęciem dodatkowego zatrudnienia lub  
rozpoczęciem działalności gospodarczej.  



2. Wzór wniosku do Rektora o wyraŜenie zgody na dodatkowe zatrudnienie 
u więcej niŜ jednego dodatkowego pracodawcy lub prowadzenie 
działalności gospodarczej łącznie z jednym dodatkowym zatrudnieniem 
stanowi załącznik nr 2 do niniejszego pisma. 

3. Podjęcie zatrudnienia lub prowadzenia działalności gospodarczej,  
o których mowa w ust. 1 bez uzyskania wcześniejszej zgody Rektora, 
stanowi podstawę rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem.  

 

§ 3. 
 

1. Zawiadomienia, o których mowa w § 1 ust. 2 oraz wystąpienie o zgodę,  
o której mowa w § 2 ust. 1, nauczyciele akademiccy składają do Rektora. 

2. Dokumenty powyŜsze są rejestrowane w Dziale Spraw Osobowych,  
a następnie umieszczane w teczkach osobowych poszczególnych 
nauczycieli akademickich. 
 

§ 4. 
 

1. Nauczyciel akademicki, będący organem jednoosobowym Politechniki 
Lubelskiej lub jego zastępcą, przed podjęciem dodatkowego zatrudnienia 
w ramach stosunku pracy lub rozpoczęciem prowadzenia działalności 
gospodarczej zobowiązany jest do uzyskania zgody właściwego organu 
kolegialnego (Senatu lub odpowiedniej rady wydziału). Zgoda udzielana 
jest w formie uchwały Senatu lub rady wydziału. 

2. Wykonywanie przez nauczyciela akademickiego, będącego organem 
jednoosobowym Uczelni lub jego zastępcą, zatrudnienia w ramach 
stosunku pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej bez zgody 
właściwego organu kolegialnego Politechniki Lubelskiej powoduje 
wygaśnięcie mandatu organu jednoosobowego Politechniki Lubelskiej lub 
jego zastępcy.  

 

§ 5. 
 

Przepisów § 1-3 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, 4 i 4a Ustawy  
z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych; 

2) w organach towarzystw naukowych i zawodowych; 
3) w organach wymiaru sprawiedliwości; 
4) w instytucjach kultury; 
5) we władzach PAN i PAU.  

 
        R e k t o r 
 
 

 Prof. dr hab. inŜ. Marek Opielak 
 



Załącznik nr 1 
do Pisma okólnego Nr 5/2010 

Rektora Politechniki Lubelskiej  
z dnia 19 lipca 2010 r.  

 
............................................................                                                            
                                Imię i nazwisko 

............................................................ 
                                  Stanowisko 

........................................................... 
                      Jednostka organizacyjna 

JM Rektor 
Politechniki Lubelskiej 

 
 
1. Zawiadamiam, Ŝe z dniem .............................................. podjąłem/podjęłam* dodatkowe 
zatrudnienie w ramach stosunku pracy: 

 

w ............................................................................................................................................................................ 
               miejsce dodatkowego zatrudnienia 

................................................................................................................................................................................ 
 

na stanowisku ................................................................................................................................................. 
             stanowisko, funkcja 

 

w wymiarze ...................................................................................................................................................... 
          wymiar czasu pracy 

 

na czas ................................................................................................................................................................. 
       czas na jaki został zawarty stosunek pracy 

 

2. Zawiadamiam, Ŝe z dniem ................................................. rozpocząłem/rozpoczęłam* 
prowadzenie działalności gospodarczej: 

 
................................................................................................................................................................................. 

miejsce i rodzaj prowadzonej działalności  

 
................................................................................................................................................................................. 
 

3. Oświadczam, Ŝe jestem wliczony/wliczona* w roku akademickim .................................. 
do minimum kadrowego na kierunku studiów prowadzonym w: 
................................................................................................................................................................................,  

                                                                              nazwa uczelni 

na poziomie studiów ................................................................................................................................... 
                    wpisać: studia I stopnia, II stopnia, jednolite magisterskie  

 

4. Zgłosiłem/zgłosiłam* fakt podjęcia dodatkowego zatrudnienia w dniu .......................... 
 
 

Lublin, dnia ..............................                                                                           ................................................. 
                   podpis nauczyciela akademickiego 

 

* niepotrzebne skreślić   

 



Załącznik nr 2 
do Pisma okólnego Nr 5/2010 

Rektora Politechniki Lubelskiej  
z dnia 19 lipca 2010 r.  

............................................................                                                            
                                Imię i nazwisko 

............................................................ 
                                  Stanowisko 

........................................................... 
                      Jednostka organizacyjna 

JM Rektor 
Politechniki Lubelskiej 

 

Proszę o wyraŜenie zgody na*: 
1) podjęcie przeze mnie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy (łącznie 
z Politechniką Lubelską 3 miejsce pracy): 

 

w ............................................................................................................................................................................ 
               miejsce dodatkowego zatrudnienia 

................................................................................................................................................................................ 
 

na stanowisku ................................................................................................................................................. 
             stanowisko, funkcja 

 

w wymiarze ...................................................................................................................................................... 
          wymiar czasu pracy 

 

od dnia ....................................................................... do dnia ....................................................................... 
                                                 czas na jaki został zawarty stosunek pracy 

2) prowadzenie przeze mnie działalności gospodarczej: 
 

................................................................................................................................................................................. 
miejsce i rodzaj prowadzonej działalności oraz data jej rozpoczęcia 

................................................................................................................................................................................. 
 

Uzasadnienie prośby: 
................................................................................................................................................................................. 
 

................................................................................................................................................................................. 

Jednocześnie informuję, Ŝe w obecnej chwili*: 
1) jestem dodatkowo zatrudniony/zatrudniona w:  
 

................................................................................................................................................................................ 
               miejsce dodatkowego zatrudnienia 

................................................................................................................................................................................ 
 

na stanowisku ................................................................................................................................................. 
             stanowisko, funkcja 

 

w wymiarze ...................................................................................................................................................... 
          wymiar czasu pracy 

od dnia ....................................................................... do dnia ....................................................................... 
                                                 czas na jaki został zawarty stosunek pracy 

2) prowadzę działalność gospodarczą: 
 

................................................................................................................................................................................. 
miejsce i rodzaj prowadzonej działalności 

 
 
 

Lublin, dnia ..............................                                                                           ................................................. 
                   podpis nauczyciela akademickiego 

* niepotrzebne skreślić   
 


