
 
 

 
 
 

ZARZĄDZENIE 

 

Nr 6/2019 

 

Rektora 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie 

 

z dnia 16 stycznia 2019 r. 

 
 

zmieniające Zarządzenie Nr 69/2014 w sprawie określenia procedury oraz kryteriów 

udzielania zgody na podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia 

nauczycieli akademickich, u pracodawcy prowadzącego działalność  

naukowo-badawczą lub dydaktyczną, dla których Uniwersytet Marii  

Curie-Skłodowskiej jest podstawowym miejscem pracy 
                   

Na podstawie art. 23 ust. 2 oraz art. 125 ust. 3 pkt. 1) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z  2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) w związku                     

z § 118a Statutu UMCS z dnia 14 czerwca 2006 r., 

 

za rządzam:  
 

§ 1 

W Zarządzeniu Nr 69/2014 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej                   

w Lublinie z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie określenia procedury oraz kryteriów 

udzielania zgody na podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia nauczycieli 

akademickich, u pracodawcy prowadzącego działalność naukowo-badawczą lub dydaktyczną, 

dla których Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej jest podstawowym miejscem pracy 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 9 otrzymuje brzmienie: 

     „Z obowiązku uzyskania zgody Rektora zwolnieni są nauczyciele akademiccy 

podejmujący zatrudnienie w ramach stosunku pracy w: 

1)  w podmiotach, z którymi uczelnia nawiązała współpracę na podstawie umowy lub  

porozumienia albo dla których jest organem prowadzącym, założycielem lub 

udziałowcem; 

2)  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 (t.j. Dz.U. z 2018 r.           

poz. 1915), to jest w: 

a) Kancelarii Sejmu, 

b) Kancelarii Senatu, 

c) Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 

d) Sądzie Najwyższym, 



e) Kancelarii Trybunału Konstytucyjnego, 

f) Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, 

g) Biurze Rzecznika Praw Dziecka, 

h) Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, 

i) Biurze Krajowej rady Radiofonii i Telewizji, 

j) Urzędzie prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, 

k) Krajowym Biurze Wyborczym, 

l) regionalnych izbach obrachunkowych, 

m) Urzędzie Ochrony Danych Osobowych, 

n) Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 

narodowi Polskiemu, 

o) Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 

p) urzędach ministrów i przewodniczących komitetów wchodzących w skład 

Rady Ministrów oraz urzędach centralnych organów administracji rządowej, 

r)   Rządowym Centrum Legislacji; 

3)  instytucjach kultury; 

4)  jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 

oświatowe (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.), to jest w : 

a) przedszkolach, w tym z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi, 

b) szkołach podstawowych, ponadpodstawowych i artystycznych, 

c) placówkach oświatowo – wychowawczych w tym szkolnych schroniskach 

młodzieżowych, 

d) placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, 

ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego, 

e) placówkach artystycznych (ogniska artystyczne), 

f) poradniach psychologiczno-pedagogicznych, 

g) młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach 

socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych 

ośrodkach wychowawczych dla dzieci i młodzieży oraz ośrodkach 

rewalidacyjno – wychowawczych, 

h) placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie 

pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, 

i) placówkach doskonalenia nauczycieli, 

j) bibliotekach pedagogicznych, 

k) kolegiach pracowników służb społecznych.”; 

2) załączniki do Zarządzenia Nr 69/2014 otrzymują brzmienie określone w załącznikach 

do niniejszego Zarządzenia; 

3) pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr 69/2014 pozostają w mocy.  

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

                    

           R E K T O R  

 

 

 

                                                                                   prof. dr hab. Stanisław Michałowski 


