
UCHWAŁA NR 50/2013
Senatu Akademii Marynarki Wojennej

im. Bohaterów Westerplatte
z dnia 21 listopada 2013 roku

w sprawie: opinii Senatu o projekcie zarządzenia w sprawie określenia
procedury oraz zasad udzielania nauczycielom akademickim
zgody na dodatkowe zatrudnienie oraz informowania Rektora
- Komendanta o prowadzeniu działalności gospodarczej

Na podstawie § 28 ust. 2 Statutu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów
Westerplatte, uchwala się co następuje:

§1

Senat Akademii Marynarki Wojennej wyraża pozytywną opinię
o projekcie zarządzenia w sprawie określenia procedury oraz zasad udzielania
nauczycielom akademickim zgody na dodatkowe zatrudnienie oraz informowania
Rektora - Komendanta o prowadzeniu działalności gospodarczej, stanowiącym
załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

REKTOR-KOMENDANJ?
AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ

PRZEWODNICZĄCY SENATU

kontradmirał dr inż. Czesław DYRCZ



Załącznik Nr 1 do uchwały Senatu AMW
Nr 50/2013 z 21 listopada 2013 r.

(PROJEKT)

ZARZĄDZENIE Nr
REKTORA- KOMENDANTA

AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ
im. Bohaterów Westerplatte

z dnia .

w sprawie: określenia procedury oraz zasad udzielania nauczycielom akademickim
zgody na dodatkowe zatrudnienie oraz informowania Rektora -
Komendanta o prowadzeniu działalności gospodarczej

Na podstawie art. 66 ust. 2 i 129 ust. 1 - 4 i 8 - 10 ustawy z dnia 27 lipca
2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz.U. z 2012 r., póz. 572 z późn. zm.),
z uwzględnieniem stanowiska Prezydium KRASP z dnia 12 listopada 2013 r.
w sprawie dodatkowego zatrudnienia nauczyciela akademickiego u pracodawcy
prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukowo-badawczą - Dokument
nr 26A/I KRASP, zarządza się co następuje:

§1
1. Podjęcie lub kontynuowanie przez nauczyciela akademickiego dodatkowego

zatrudnienia w ramach stosunku pracy u pracodawcy prowadzącego działalność
dydaktyczną lub naukowo-badawczą wymaga zgody Rektora.

2. Rektor udziela nauczycielowi akademickiemu zgody na dodatkowe zatrudnienie
wyłącznie w szczególnych przypadkach, w których Akademia Marynarki Wojennej
będzie odnosić istotne instytucjonalne korzyści z takiego zatrudnienia. Osobą
właściwą do wskazania takich korzyści jest wnioskujący o zgodę.

3. Zasady określone w niniejszym zarządzeniu nie dotyczą organów
jednoosobowych Uczelni pochodzących z wyboru, którym zgody na dodatkowe
zatrudnienie udziela Senat Akademii Marynarki Wojennej

4. Żołnierze zawodowi pełniący służbę na stanowiskach nauczycieli akademickich,
występują o zgodę na podjęcie dodatkowego zatrudnienia, w tym u pracodawcy
prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukowo-badawczą lub na podjęcie
działalności gospodarczej, w trybie określonym w przepisach o służbie wojskowej
żołnierzy zawodowych, z uwzględnieniem zasad i warunków określonych
w niniejszym zarządzeniu, z zastrzeżeniem, iż zgody na dodatkową pracę nie
udziela się na czas obejmujący obowiązkowy wymiar czasu służby.

§2
1. W tym samym czasie nauczyciel akademicki może podjąć lub kontynuować

zatrudnienie w ramach stosunku pracy tylko u jednego dodatkowego pracodawcy
prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukowo-badawczą.



2. Podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia u pracodawcy
prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukowo-badawczą bez uzyskania
zgody Rektora stanowi podstawę do rozwiązania stosunku pracy za
wypowiedzeniem lub odpowiednio skierowaniem wniosku o zwolnienie ze
stanowiska nauczyciela akademickiego, w trybie określonym w przepisach
o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

§3
1. Nauczyciel akademicki ubiegający się o zgodę na podjęcie lub kontynuowanie

dodatkowego zatrudnienia składa wniosek do Rektora drogą służbową. Wniosek
powinien być zaopiniowany przez bezpośredniego przełożonego, wyższego
przełożonego (kierownika ośrodka, dyrektora instytutu) i dziekana wydziału lub
kierownika innej jednostki organizacyjnej, w przypadku nauczycieli zatrudnionych
poza wydziałami.

2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Opinia bezpośredniego przełożonego powinna umożliwić ocenę wpływu

dodatkowej pracy na jakość i terminowość realizacji obowiązków służbowych
w AMW oraz szeroko rozumiany interes uczelni i w szczególności uwzględniać:
1) (stopień) zaangażowanie w wykonywanie obowiązków dydaktycznych,

naukowych i organizacyjnych w AMW, w tym zawierać szczegółowe
informacje obejmujące ostatnie dwa lata poprzedzające termin złożenia
wniosku, o:
- prowadzonych pracach naukowych;
- realizacji zajęć dydaktycznych;
- liczbie uzyskanych punktów parametrycznych;
- zaangażowaniu w przedsięwzięcia organizacyjne;

2) ocenę okresową pracy nauczyciela akademickiego w AMW;
3) oconę ryzyka wpływ na zmniejszenie konkurencyjności AMW na rynku usług

badawczych i edukacyjnych z powodu zatrudnienia nauczyciela przez podmiot
prowadzący działalność konkurencyjną wobec AMW;

4) ocenę ryzyka wpływ na niekontrolowany przepływ informacji dotyczący praw
autorskich, praw z zakresu własności przemysłowej należących do AMW lub
stanowiących tajemnicę służbowa albo państwową;

5) wpływ dodatkowej pracy na wykorzystanie zasobów AMW;
6) wskazanie korzyści dla AMW i nauczyciela akademickiego wynikających

z dodatkowej pracy, w szczególności nawiązanie lub zacieśnienie współpracy
między AMW a inną jednostką, rozwój warsztatu naukowego i/lub
dydaktycznego nauczyciela akademickiego, realizację wspólnych projektów
naukowych lub innych przedsięwzięć z instytucją, w której nauczyciel
zamierza podjąć dodatkowe zatrudnienie.

4. Opinia wyższych przełożonych (jeżeli występują) oraz dziekana wydziału lub
kierownika innej jednostki organizacyjnej, jeżeli nie są bezpośrednimi
przełożonymi nauczyciela, powinna zawierać ogólne stanowisko w sprawie.

5. W przypadku opinii innej niż opinia bezpośredniego przełożonego/wyższego
przełożonego, opinie o których mowa w pkt. 4 powinny zawierać uzasadnienie.

6. Proces opiniowania, o którym mowa w ust. 3-5, łącznie nie może trwać dłużej niż
10 dni licząc od dnia wystąpienia o zgodę na podjęcie lub kontynuowanie
dodatkowego zatrudnienia.

7. Rektor rozpatruje wniosek w terminie nie dłuższym niż miesiąc od dnia
wystąpienia o zgodę na podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia.



8. Zgoda jest udzielana na okres wskazany we wniosku, nie dłużej jednak niż do
końca bieżącej kadencji organów wybieralnych.

9. W przypadku zatrudnienia w dodatkowym miejscu pracy wykraczającego poza
termin określony w ust. 8 nauczyciel akademicki zobowiązany jest wystąpić
ponownie o zgodę na kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia.

§4
1. Rektor odmawia nauczycielowi akademickiemu zgody na podjęcie lub

kontynuowanie zatrudnienia u dodatkowego pracodawcy prowadzącego
działalność dydaktyczną lub naukowo-badawczą jeżeli:
1) wyrażenie zgody na dodatkowe zatrudnienie prowadziłoby do obniżenia

zdolności prawidłowego funkcjonowania AMW lub,
2) dodatkowe zatrudnienie wiązałoby się z możliwością wykorzystania urządzeń

technicznych i zasobów AMW lub,
3) ostatnia ocena okresowa nauczyciela akademickiego jest oceną negatywną.

2. W przypadku, gdy po udzieleniu nauczycielowi akademickiemu zgody na
dodatkowe zatrudnienie, zaistnieją przesłanki, o których mowa w ust. 1, zgoda
może być cofnięta.

§5
Nauczycielowi, który uzyskał zgodę na dodatkowe zatrudnienie w ramach stosunku
pracy u pracodawcy prowadzącego działalność dydaktyczną nie przysługuje
obniżenie wymiaru zajęć dydaktycznych.

§6
W przypadku zaistnienia zmian okoliczności ujętych we wniosku, o którym mowa
w § 3 niniejszego zarządzenia, nauczyciel akademicki jest zobowiązany do
złożenia nowego wniosku w celu uzyskania zgody Rektora na dodatkowe
zatrudnienie na zmienionych warunkach.
W przypadku zakończenia dodatkowego zatrudnienia przed upływem terminu, na
który została udzielona zgoda, nauczyciel akademicki jest zobowiązany
poinformować Rektora w terminie miesiąca od zaistnienia tego faktu. - załącznik
Nr 2.

§7
Nauczyciel akademicki, który w dniu wejścia w życie niniejszego zarządzenia
kontynuuje dodatkowe zatrudnienie u pracodawcy prowadzącego działalność
naukowo-badawczą lub dydaktyczną na podstawie przepisów obowiązujących
przed 1 października 2011 r., może je wykonywać maksymalnie do 30 września
2014 r.
W przypadku zamiaru kontynuowania tego zatrudnienia po terminie, o którym
mowa ust. 1, nauczyciel akademicki zobowiązany jest do złożenia Rektorowi
wniosku o wyrażenie zgody na kontynuowanie zatrudnienia, zgodnie
z postanowieniami niniejszego zarządzenia.



§8
1. Nauczyciel akademicki, dla którego AMW jest podstawowym miejscem pracy, jest

zobowiązany poinformować Rektora o rozpoczęciu prowadzenia działalności
gospodarczej nie później niż w ciągu miesiąca od podjęcia tej działalności,
z zastrzeżeniem § 1 ust. 4.

2. Nauczyciele prowadzący działalność gospodarczą w dniu wejścia w życie
niniejszego zarządzenia, są zobowiązani poinformować Rektora o tym fakcie
w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie zarządzenia.

3. Wzór zawiadomienia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. W przypadku zakończenia działalności gospodarczej nauczyciel akademicki

informuje o tym Rektora w terminie miesiąca od zakończenia działalności.
5. Wzór zawiadomienia o zakończeniu działalności stanowi załącznik nr 4 do

niniejszego zarządzenia.

§9
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR-KOMENDANT
AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ

kontradmirał dr inż. Czesław DYRCZ



Załącznik nr l
do Zarządzenia Nr 72013

Rektora -Komendanta AMW

Gdynia, dnia

imię i nazwisko

stanowisko

jednostka organizacyjna

REKTOR - KOMENDANT
AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ

W Gdyni

Proszę o wyrażenie zgody na podjecie / kontynuowanie* dodatkowego zatrudnienia
w ramach stosunku pracy w

(pełna nazwa i adres pracodawcy prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukowo-badawczą)

Proponowane warunki zatrudnienia:

1) okres zatrudnienia u dodatkowego pracodawcy:

od dnia na czas nieokreślony,

na czas określony do dnia ,)*

2) stanowisko ,

3) wymiar czasu pracy etatu,

4) roczny wymiar zajęć dydaktycznych ,

5) nazwa kierunku studiów, tryb studiów

5) wliczenie do minimum kadrowego kierunku studiów

6) informacja odnośnie korzyści wynikających dla AMW z dodatkowego

zatrudnienia..

podpis nauczyciela akademickiego

* niepotrzebne skreślić



1. Opinia bezpośredniego przełożonego:

Stanowisko (funkcja):
Jednostka organizacyjna:
Stopień (tytuł) naukowy:
Imię i nazwisko:

1) Zaangażowanie w wykonywanie obowiązków dydaktycznych, naukowych
i organizacyjnych w AMW:

prace naukowe prowadzone w roku akademickim /

prace naukowe prowadzone w roku akademickim /.

realizacja zajęć dydaktycznych:
w roku akademickim / %
w roku akademickim / %

liczba uzyskanych punktów parametrycznych:
w roku akademickim /
w roku akademickim /

2) Ostatnia ocena okresowa

3) Zaangażowanie w przedsięwzięcia organizacyjne:

4) Wpływ (dodatkowego zatrudnienia) na zmniejszenie konkurencyjności AMW na rynku
usług badawczych i edukacyjnych z powodu zatrudnienia nauczyciela przez podmiot
prowadzący działalność konkurencyjną wobec AMW (właściwe podkreślić):

TAK NIE

5) Wpływ (dodatkowego zatrudnienia) na niekontrolowany przepływ informacji dotyczący
praw autorskich, praw z zakresu własności przemysłowej należących do AMW lub
stanowiących tajemnicę służbowa albo państwową (właściwe podkreślić):

TAK NIE

6) Wpływ dodatkowej pracy na wykorzystanie zasobów AMW (właściwe podkreślić):

TAK NIE

7) Wskazanie korzyści dla AMW i nauczyciela akademickiego wynikających
z dodatkowej pracy, w szczególności (właściwe podkreślić):
- nawiązanie lub zacieśnienie współpracy między AMW a inną jednostką;
- rozwój warsztatu naukowego i/lub dydaktycznego nauczyciela akademickiego;



- realizacja wspólnych projektów naukowych lub innych przedsięwzięć
z instytucją, w której nauczyciel zamierza podjąć dodatkowe zatrudnienie;

- inne (wymienić) .........................................................................................................

8) Wniosek popieram/nie popieram )*

miejsce, data _ podpis (pieczęć)

2. Opinia wyższego przełożonego (jeżeli występuje):

Stanowisko (funkcja):
Jednostka organizacyjna:
Stopień (tytuł) naukowy:
Imię i nazwisko:

Wniosek popieram/nie popieram )*

Uzasadnienie stanowiska (jeżeli inne niż stanowisko bezpośredniego przełożonego):

miejsce, data __ podpis (pieczęć)

3. Opinia dziekana wydziału/kierownika jednostki organizacyjnej:

Stanowisko (funkcja):
Jednostka organizacyjna:
Stopień (tytuł) naukowy:
Imię i nazwisko:

*Wniosek popieram/nie popieram )

Uzasadnienie stanowiska (jeżeli inne niż stanowisko bezpośredniego przełożonego/wyższego
przełożonego): ..........................................................................................

miejsce, data __ podpis (pieczęć)



4. Decyzja Rektora - Komendanta

Udzielam zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w terminie do )*

Odmawiam zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia.

Gdynia, dnia
podpis i pieczęć Rektora-Komendanta

Zapoznałem/łam się z decyzją Rektora - Komendanta

Gdynia, dnia
podpis nauczyciela akademickiego

* niepotrzebne skreślić



Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr /2013

Rektora -Komendanta AMW

Gdynia, dnia

imię i nazwisko

stanowisko

jednostka organizacyjna

REKTOR - KOMENDANT
AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ

W Gdyni

ZAWIADOMIENIE
o zaprzestaniu wykonywania dodatkowego zatrudnienia

Zawiadamiam, że zaprzestałem/łam wykonywania dodatkowego zatrudnienia
u pracodawcy prowadzącego działalności dydaktyczną lub naukowo-badawczą

(pełna nazwa i adres pracodawcy)

podpis nauczyciela akademickiego

Zapoznałem się

Gdynia, dnia
podpis i pieczęć Rektora-Komendanta



Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr /2013

Rektora -Komendanta AMW

Gdynia, dnia

imię i nazwisko

stanowisko

jednostka organizacyjna

REKTOR - KOMENDANT
AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ

W Gdyni

Niniejszym zawiadamiam, że:

od dnia prowadzę działalność gospodarczą

w zakresie (przedmiot działalności)

podpis nauczyciela akademickiego

podpis i pieczęć
dziekana wydziału/kierownika jednostki

Zapoznałem się

Gdynia, dnia
podpis i pieczęć Rektora-Komendanta



Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr /2013

Rektora -Komendanta AMW

Gdynia, dnia

imię i nazwisko

stanowisko

jednostka organizacyjna

REKTOR - KOMENDANT
AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ

W Gdyni

Niniejszym zawiadamiam, że:

od dnia zaprzestałem/łam prowadzenia działalności

gospodarczej w zakresie (przedmiot działalności)

podpis nauczyciela akademickiego

podpis i pieczęć
dziekana wydziału/kierownika jednostki

Zapoznałem się

Gdynia, dnia
podpis i pieczęć Rektora-Komendanta


