
Zarządzenie nr 1 

Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie zasad 
i trybu zatrudniania w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach emerytowanych nauczycieli 
akademickich. 

Na podstawie art. 23 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 478, ze. zm.), zarządzam co 
następuje: 

§ 1 

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o: 

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 478, ze. zm.);  

2) Uniwersytecie – należy przez to rozumieć Uniwersytet Śląski w Katowicach; 
3) emerytowanym nauczycielu akademickim – należy przez to rozumieć nauczyciela 

akademickiego, który pobiera świadczenie emerytalne; 
4) Szkole Doktorskiej – należy przez to rozumieć Szkołę Doktorską w Uniwersytecie 

Śląskim w Katowicach lub Międzynarodową Środowiskową Szkołę Doktorską przy 
Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach; 

5) komisja do spraw kadry – należy przez to rozumieć Komisję do spraw kadry 
akademickiej Uniwersytetu; 

6) zarządzeniu – należy przez to rozumieć niniejsze zarządzenie. 

§ 2 

1. Emerytowany nauczyciel akademicki może zostać zatrudniony w Uniwersytecie na 
podstawie umowy o pracę na czas określony. 

2. Decyzję dotyczącą warunków zatrudnienia emerytowanego nauczyciela 
akademickiego podejmuje rektor. 

3. Rektor może zasięgnąć opinii komisji do spraw kadry.  

§ 3 

1. Emerytowanego nauczyciela akademickiego można zatrudnić, na warunkach 
określonych w § 2 zarządzenia, w przypadkach gdy wymaga tego interes 
Uniwersytetu, w szczególności w sytuacjach : 

1) udziału, w tym zwłaszcza w charakterze beneficjenta, w krajowym 
konkursie ogłoszonym przez Narodowe Centrum Nauki lub Narodowe 
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Centrum Badań i Rozwoju lub w międzynarodowym konkursie na realizację 
projektu badawczego związanego z obszarem kształcenia; 

2) udziału w realizacji projektu finansowanego ze środków pochodzących                   
z Unii Europejskiej lub przez inny podmiot przyznający grant; 

3) zatrudnienia emerytowanego nauczyciela akademickiego o wybitnym 
dorobku naukowym lub artystycznym; 

4) zatrudnienia emerytowanego nauczyciela akademickiego mającego istotny 
wpływ na wizerunek, prestiż i renomę Uniwersytetu; 

5) gdy jest to niezbędne do właściwej realizacji procesu dydaktycznego na 
poszczególnych kierunkach studiów lub w Szkole Doktorskiej. 

§ 4 

Warunkiem zatrudnienia emerytowanego nauczyciela akademickiego w pełnym wymiarze 
czasu pracy jest złożenie na piśmie oświadczenia, że Uniwersytet będzie dla niego 
podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy. W przypadkach, o których mowa                  
w § 3 zarządzenia, możliwe jest odstąpienie od tego warunku. 

§ 5 

1. Emerytowanego nauczyciela akademickiego zatrudnia rektor na wniosek dziekana lub 
dyrektora (kierownika) jednostki niebędącej wydziałem. 

2. Wniosek dziekana lub dyrektora (kierownika) jednostki niebędącej wydziałem 
kierowany jest do rektora. Wniosek należy złożyć w Dziale Spraw Osobowych                             
i Socjalnych. 

§ 6 

Zatrudnienie emerytowanego nauczyciela akademickiego może nastąpić także                                
z inicjatywy rektora, po zasięgnięciu opinii dziekana lub dyrektora (kierownika) jednostki 
niebędącej wydziałem.  

§ 7 

Określone w niniejszym zarządzeniu zasady zatrudniania w Uniwersytecie 
emerytowanych nauczycieli akademickich nie stanowią zobowiązania Uniwersytetu do 
nawiązania stosunku pracy na warunkach wskazanych we wniosku przez dziekana lub 
dyrektora (kierownika) jednostki niebędącej wydziałem.  
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§ 8 

Traci moc zarządzenie nr 65 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 16 maja 
2017 r. w sprawie zasad i trybu zatrudniania w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach 
emerytowanych nauczycieli akademickich. 

§ 9 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

                REKTOR 
 
 
Prof. dr hab. Ryszard Koziołek 


