
       Art. 117. 1. Nawiązanie stosunku pracy z pracownikiem uczelni następuje na  
      podstawie umowy o pracę.  

     2. Pierwsza umowa o pracę z nauczycielem akademickim w danej uczelni   
jest zawierana na czas:  
1) nieokreślony albo  
2) określony na okres do 4 lat.  
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, po uzyskaniu przez 

nauczyciela akademickiego pozytywnej oceny, o której mowa w art. 128, może 
być zawarta umowa o pracę na czas nieokreślony bez przeprowadzenia 
konkursu, o którym mowa w art. 119.  
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, oraz w przypadku zatrudnienia 

na czas określony nauczycieli akademickich:  
1) dla których uczelnia nie jest podstawowym miejscem pracy,  
2) którzy pobierają świadczenie emerytalne  
 

– przepisów art. 251 § 1–3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 
nie stosuje się.  
 

 
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy 

 
Art. 251. § 1. Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas 
określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na 
czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie 
może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może 
przekraczać trzech.  

      § 2. Uzgodnienie między stronami w trakcie trwania umowy o pracę na czas  

określony dłuższego okresu wykonywania pracy na podstawie tej umowy 
uważa się za zawarcie, od dnia następującego po dniu, w którym miało 
nastąpić jej rozwiązanie, nowej umowy o pracę na czas określony w rozumieniu 
§ 1.  
      § 3. Jeżeli okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas 
określony jest dłuższy niż okres, o którym mowa w § 1, lub jeżeli liczba 
zawartych umów jest większa niż liczba umów określona w tym przepisie, 
uważa się, że pracownik, odpowiednio od dnia następującego po upływie 
okresu, o którym mowa w § 1, lub od dnia zawarcia czwartej umowy o pracę 
na czas określony, jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas 
nieokreślony.  
 


