
          

ZARZĄDZENIE NR 218/2019 

Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej 

im. Marii Grzegorzewskiej 

z dnia 18 czerwca 2019 r. 

 

w sprawie: ustalenia kryteriów oraz procedury zatrudniania w Akademii Pedagogiki  

                  Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej emerytowanych nauczycieli akademickich 

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.), oraz § 15 ust. 2 pkt 5 statutu 

Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej stanowiącego załącznik do 

uchwały Senatu APS Nr 167/2019 z dnia 16 maja 2019 r. zarządza się, co następuje:  

 

§ 1 

Nauczyciel akademicki po przejściu na emeryturę lub emerytowany nauczyciel 

akademicki przedłużający zatrudnienie może być zatrudniony w Akademii na podstawie 

umowy o pracę na czas określony nie dłużej niż do końca kadencji Rektora.  

       

§ 2 

 Emerytowanego nauczyciela akademickiego można zatrudnić tylko w przypadkach 

uzasadnionych koniecznością: 

1) udziału zwłaszcza w charakterze beneficjenta, w krajowym konkursie ogłoszonym 

przez Narodowe Centrum lub Narodowe 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 od innego podmiotu przyznającego grant; 

3) zatrudnienia emerytowanego nauczyciela akademickiego o wybitnym dorobku 

naukowym lub artystycznym, którego ponowne zatrudnienie w Uczelni – przez 

pryzmat wysokich osiągnięć naukowych – dydaktycznych mających istotny wpływ na 

wizerunek, prestiż i renomę Uczelni – leży w oczywistym interesie Uczelni. 

 

§ 3 
Emerytowany nauczyciel akademicki, w przypadkach, o których mowa w § 2 musi być 

zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy w Akademii jako podstawowym miejscu pracy, 

po przedstawieniu Rektorowi uzasadnienia – załącznik nr 1 do Zarządzenia. Pracownika 

zatrudnia Rektor po zaopiniowaniu przez Senat APS. 

 

§ 4 

Określone w niniejszym zarządzeniu zasady zatrudniania w Akademii emerytowanych 

nauczycieli akademickich, nie stanowią zobowiązania Uczelni do nawiązania stosunku pracy. 

 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r. 

 
 

 

 



Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora  

nr 218/2019 z dnia 18 czerwca 2019 

 

Uzasadnienie dotyczące zatrudnienia emerytowanego 

nauczyciela akademickiego 
 

       

…………………..………….    Warszawa, dnia …………………...……... 

      imię i nazwisko 

 

 

      JM Rektor 

      Akademii Pedagogiki Specjalnej  

im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie 

      prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski  

 

 

Proszę o  zatrudnienie …………………………………………………………………..……… 

 

….………………………………………………………………………..……………………… 
(Instytut/Katedra/Zakład) 

na stanowisku ……………………………w grupie……………………………………………. 

       

w pełnym wymiarze czasu pracy na okres od ……………….………. do 

……………………… 

 
 

 

                                      ……………………….……………….. 

                                     podpis wnioskodawcy – pracownika 
 

Uzasadnienie potrzeby ponownego zatrudnienia emerytowanego nauczyciela akademickiego 

zgodnie z § 2 Zarządzenia: 

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… ………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

 

          …………………………………………. 
                               (data i podpis  - Dyrektora Instytutu) 

 



 

Opinia Prorektora ds. Nauki 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Zaplanowane godziny dydaktyczne  

……………………………………………………………………………………………….. 

 

       ……………………..…………………………………………. 
    (data i podpis  pracownika Biura ds. Organizacji i Planowania Kształcenia) 

 

Decyzja Rektora 
 

………………………………………………………………………………………………… 

Stanowisko ……………………………Grupa…………………………………………………. 

Na okres………………………………………………………………………………………… 

 

 

………………………………..                                   ……………………………………. 
             (data)           (podpis Rektora) 


