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Uchwała nr 416 

Senatu SGH 

z dnia 27 lutego 2019 r. 

zmieniająca uchwałę nr 149 Senatu SGH z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie 

kierunków polityki kadrowej dotyczących nauczycieli akademickich  

w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie 

 

Na podstawie § 46 ust. 1 pkt 20 statutu SGH uchwala się, co następuje: 

§ 1 

W załączniku do uchwały nr 149 Senatu SGH z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie 

kierunków polityki kadrowej dotyczących nauczycieli akademickich w Szkole Głównej 

Handlowej w Warszawie, wprowadza się następujące zmiany: 

1)  w § 1: 

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4.  Osobę, która wygrała konkurs na stanowisko asystenta, starszego 

wykładowcy, wykładowcy, lektora, instruktora, starszego kustosza 

dyplomowanego, starszego dokumentalisty dyplomowanego, kustosza 

dyplomowanego, dokumentalisty dyplomowanego, adiunkta bibliotecznego, 

adiunkta dokumentacji i informacji naukowej, asystenta bibliotecznego, 

asystenta dokumentacji i informacji naukowej zatrudnia się na czas 

określony, nie dłuższy niż cztery lata, a na stanowiska: adiunkta, profesora 

uczelni lub profesora – na czas nieokreślony, w uzasadnionych 

przypadkach – na czas określony. Zasada ta nie dotyczy nauczycieli 

akademickich zatrudnionych przy realizacji projektów badawczych 

finansowanych z zewnętrznych źródeł.”,  

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7.  Nauczyciela akademickiego, któremu stosunek pracy na podstawie 

mianowania wygasł z mocy prawa, można ponownie zatrudnić na podstawie 

umowy o pracę na okres 24 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy. Przy 

ponownym zatrudnieniu bierze się pod uwagę w szczególności pozycję 

naukową danej osoby, realizowanie projektów finansowanych ze źródeł 

zewnętrznych oraz potrzeby dydaktyczne Uczelni. O ponowne zatrudnienie 

wnioskuje do Rektora dziekan kolegium lub kierownik jednostki 

pozakolegialnej.”, 
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c) ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. Po ponownym zatrudnieniu, o którym mowa w ust. 7, nauczyciel akademicki 

nie może pełnić funkcji kierowniczej w SGH.”, 

d) uchyla się ust. 9, 

e) ust. 10 otrzymuje brzmienie: 

„10. Nauczyciele akademiccy, niewymienieni w ust. 7, po rozwiązaniu stosunku 

pracy w związku z uzyskaniem uprawnień emerytalnych, mogą być 

ponownie zatrudniani na podstawie umowy o pracę na czas określony  

w pełnym wymiarze czasu pracy na okres każdorazowo nie dłuższy niż 24 

miesiące, z tym że zatrudnienie nie może wykraczać o więcej niż 24 

miesiące powyżej 67. roku życia (a w przypadku profesora – powyżej 70. 

roku życia) i nie może się kończyć w trakcie semestru (zajęć 

dydaktycznych); w takim przypadku okres zatrudnienia jest odpowiednio 

krótszy. Przy ponownym zatrudnieniu bierze się pod uwagę  

w szczególności pozycję naukową danej osoby, realizowanie projektów 

finansowanych ze źródeł zewnętrznych oraz potrzeby dydaktyczne 

Uczelni. O ponowne zatrudnienie wnioskuje do Rektora dziekan kolegium 

lub kierownik jednostki pozakolegialnej.”, 

f) uchyla się ust. 11, 

g) ust. 12 otrzymuje brzmienie: 

„12. Zatrudnienie, o którym mowa w ust. 10, możliwe jest tylko wtedy, gdy 

nauczyciel akademicki przez ostatnie dwa lata wykonywał w 100% 

pensum dydaktyczne oraz SGH jest jego podstawowym miejscem pracy  

i nauczyciel akademicki afiliuje swoje uprawnienia do minimum kadrowego 

(studia pierwszego i drugiego stopnia, stopnie naukowe, badania 

naukowe) w SGH. 

h) dodaje się ust. 13 w brzmieniu: 

„13.  Nauczyciela akademickiego, który pełnił w SGH funkcję rektora, po 

rozwiązaniu stosunku pracy w SGH w związku z przejściem na emeryturę, 

Rektor – na wniosek tego nauczyciela – zatrudnia ponownie na podstawie 

umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku zajmowanym przed 

przejściem na emeryturę.”; 
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2) w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3.  Awansowanie może nastąpić pod warunkiem upływu co najmniej trzech 

miesięcy od daty uzyskania stopnia naukowego.”; 

3) § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4 

Zgoda na dodatkowe zatrudnienie może być wydana jedynie w odniesieniu do 

nauczyciela akademickiego, który wykazuje się dużą aktywnością naukowo-

badawczą afiliowaną w SGH oraz intensywną działalnością organizacyjną  

i dydaktyczną, w tym wykonaniem pensum w 100%.”. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


