
 

 

Załącznik do zarządzenia nr 106/2021  

Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 22 lipca 2021 r. 
 

WYTYCZNE DO POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZMIANY WARUNKÓW 
ZATRUDNIENIA NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO W UNIWERSYTECIE 

OPOLSKIM 
 

I 
1. Postępowanie w sprawie zmiany warunków zatrudnienia nauczyciela 

akademickiego w Uniwersytecie Opolskim może być prowadzone w celu: 
1) zmiany stanowiska; 
2) zmiany grupy pracowniczej; 
3) zmiany wymiaru etatu; 
4) zmiany rodzaju umowy (czas określony na nieokreślony); 
5) podpisania kolejnej umowy na czas określony. 

2. Zmiany warunków zatrudnienia nauczyciela akademickiego w Uniwersytecie 
Opolskim dokonuje Rektor.  

3. Zmiany warunków zatrudnienia nauczyciela akademickiego w Uniwersytecie 
Opolskim dokonuje się z uwzględnieniem interesu naukowego oraz możliwości 
finansowych i organizacyjnych Uniwersytetu Opolskiego. 

 
II 

1. Celem wszczęcia postępowania w sprawie zmiany warunków zatrudnienia 
nauczyciela akademickiego w Uniwersytecie Opolskim, dyrektor instytutu lub 
kierownik dydaktycznej jednostki ogólnouczelnianej – zwani dla potrzeb niniejszej 
regulacji Wnioskodawcą – występują do Rektora z wnioskiem o zmianę warunków 
zatrudnienia nauczyciela akademickiego. 

2. Postępowanie, o którym mowa w pkt II.1 może być wszczęte na wniosek 
zainteresowanego pracownika lub z inicjatywy dyrektora instytutu lub kierownika 
dydaktycznej jednostki ogólnouczelnianej. 

3. Wniosek, o którym mowa w pkt II.1 winien zawierać: 
1) wskazanie dyscypliny naukowej i stanowisko z oznaczeniem grupy, na którym 

ma być zatrudniony nauczyciel akademicki; 
2) opis wnioskowanej zmiany; 
3) uzasadnienie wnioskowanej zmiany wraz z opisem wpływu zmiany na rozwój 

dyscypliny naukowej; 
4) stanowisko rady instytutu potwierdzające zgodność planowanej zmiany 

warunków zatrudnienia z polityką kadrową prowadzoną w instytucie – według 
wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia; 

5) w przypadku zmiany warunków zatrudnienia w dydaktycznej jednostce 
ogólnouczelnianej – opinię prorektora właściwego ds. kształcenia; 

6) stanowisko kolegium dziekańskiego potwierdzające zgodność planowanej 
zmiany warunków zatrudnienia z polityką dydaktyczną prowadzoną na 
wydziale, jeżeli zmiana dotyczy zatrudnienia w grupie pracowników badawczo-

dydaktycznych lub dydaktycznych w instytucie – według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia; 

7) w przypadku wniosku dotyczącego pkt I.1 ppkt 4-5 – protokół komisji 
instytutowej weryfikującej dotychczasową działalność badawczą, dydaktyczną 
i organizacyjną pracownika w zależności od zajmowanego stanowiska. 

4. W posiedzeniu rady instytutu, o którym mowa w pkt II.3 ppkt 4, może 
uczestniczyć zainteresowany nauczyciel akademicki celem uzupełniającego 
uzasadnienia wniosku o zmianę warunków zatrudnienia nauczyciela 
akademickiego. 



 

 

5. W przypadku zmiany stanowiska lub grupy pracowniczej kandydat musi spełniać 
kryteria kwalifikacyjne określone w Statucie Uniwersytetu Opolskiego oraz – 
w przypadku zmiany stanowiska na profesora uczelni i adiunkta w grupie 
pracowników dydaktycznych – szczegółowe wymogi określone w wytycznych 
do postępowania w sprawie zatrudniania nauczyciela akademickiego 
w Uniwersytecie Opolskim, stanowiące załącznik do zarządzenia nr 74/2019 
Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie: 
wprowadzenia wytycznych do postępowania w sprawie zatrudniania nauczyciela 
akademickiego w Uniwersytecie Opolskim.  

 
III 

1. Rektor po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w pkt II. 1, jeżeli zmiana 
warunków zatrudnienia dotyczy grupy pracowników dydaktycznych, powołuje 
komisję do oceny wniosku w przedmiocie zmiany warunków zatrudnienia. 

2. Rektor powołując komisję, o której mowa w pkt III. 1, może przekazać wraz z 
wnioskiem, wytyczne co do warunków, które musi spełnić nauczyciel akademicki 
celem uzyskania pozytywnej rekomendacji, a wynikających z interesu 
dydaktycznego i badawczego Uniwersytetu Opolskiego, do których nauczyciel 
akademicki może w terminie siedmiu [ 7 ] dni przedstawić swoje pisemne 
stanowisko. Brak wyrażenia stanowiska, w terminie o którym mowa w zdaniu 
poprzedzającym, traktowany jest jako rezygnacja z przysługującego uprawnienia. 

3. Po ewentualnym uzyskaniu stanowiska nauczyciela akademickiego, o którym 
mowa w pkt III. 2, Rektor w terminie siedmiu [ 7 ] dni powołuje komisję, o której 
mowa w pkt III. 1, w składzie:  
1) dyrektor instytutu lub kierownik dydaktycznej jednostki ogólnouczelnianej, 

jako przewodniczący, 
2) dwie osoby z tej samej jednostki, co zainteresowany pracownik, 
3) dziekan – w przypadku pracownika zatrudnionego w instytucie, 
4) prorektor właściwy ds. kształcenia – w przypadku pracownika zatrudnionego 

w dydaktycznej jednostce ogólnouczelnianej. 
4. Komisja ze swoich czynności sporządza protokół. 
5. Komisja w terminie dwudziestu jeden [ 21 ] dni od dnia powołania przedstawia 

Rektorowi rekomendację z uwzględnieniem ewentualnych treści wytycznych, 
o których mowa w pkt III. 2. 

 
IV 

1. Rektor udostępnia całą dokumentację postępowania w sprawie zmiany 
warunków zatrudnienia prorektorowi właściwemu ds. nauki celem wydania 
opinii, a następnie podejmuje decyzję w przedmiocie wniosku o zmianę 
warunków zatrudnienia nauczyciela akademickiego. 

2. Po zakończeniu postępowania w sprawie zmiany warunków zatrudnienia 
nauczyciela akademickiego, dyrektor instytutu lub kierownik dydaktycznej 
jednostki ogólnouczelnianej przekazuje dokumentację postępowania, o którym 
mowa w ust. 1 do Biura Spraw Pracowniczych. 

3. W przypadku gdy zmiana warunków zatrudnienia ma wpływ na zmianę 
przyporządkowania do dyscypliny naukowej lub artystycznej, dyrektor instytutu 
przygotowuje formularze oświadczenia o dyscyplinie naukowej lub artystycznej 
oraz upoważnienia do zaliczenia albo wycofania upoważnienia do zaliczenia do 
liczby N (jeżeli dotyczy) i przekazuje do Biura Spraw Pracowniczych wraz 
z dokumentacją postępowania. 

4. Zainteresowany nauczyciel akademicki podpisuje oświadczenia, o których mowa 
w pkt IV.3 w Biurze Spraw Pracowniczych, które następnie wprowadzane są do 
systemu kadrowego. 


