
NAWIĄZANIE STOSUNKU PRACY 
(nawiązanie stosunku pracy z osobą nigdy nie zatrudnioną w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu  

albo z osobą zatrudnianą ponownie po przerwie wynoszącej co najmniej 1 dzień)  
    

WNIOSEK DOTYCZY 

zatrudnienia w wymiarze przewyższającym 1/2 etatu 

POSTĘPOWANIE KONKURSOWE 

wymagane 

DRUK NR 1 

Postępowanie konkursowe nie jest wymagane w przypadku zatrudnienia: 
1. na czas określony nauczyciela akademickiego: skierowanego do pracy w uczelni na podstawie umowy zawartej z zagraniczną instytucją naukową; będącego 

beneficjentem krajowego konkursu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki lub Narodowe Centrum Badań i Rozwoju lub międzynarodowego konkursu 
na realizację projektu badawczego związanego z obszarem kształcenia;  zatrudnianego na czas realizacji projektu finansowanego: a) ze środków pochodzących 
z Unii Europejskiej b) przez inny podmiot przyznający grant 
Z zastrzeżeniem, że obowiązek przeprowadzenia konkursu nie wynika z wytycznych projektu lub dokumentacji projektowej. 
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PRZEDŁUŻENIE ZATRUDNIENIA 
 (nawiązanie stosunku pracy bezpośrednio po dacie końca poprzedniej umowy o pracę/mianowania)  

   

WNIOSEK DOTYCZY 

zatrudnienia w wymiarze przewyższającym 1/2 etatu 

WNIOSEK DOTYCZY 

zatrudnienia w wymiarze przewyższającym 1/2 etatu 

na tym samym co poprzednio stanowisku na innym niż poprzednio stanowisku 
POSTĘPOWANIE KONKURSOWE 

wymagane 

POSTĘPOWANIE KONKURSOWE 

wymagane 

DRUK NR 1 DRUK NR 1 

Postępowanie konkursowe nie jest wymagane w 

przypadku zatrudnienia: 
1. na czas określony nauczyciela akademickiego: skierowanego do pracy w 

uczelni na podstawie umowy zawartej z zagraniczną instytucją naukową; 
będącego beneficjentem krajowego konkursu ogłoszonego przez Narodowe 
Centrum Nauki lub Narodowe Centrum Badań i Rozwoju lub 
międzynarodowego konkursu na realizację projektu badawczego związanego 
z obszarem kształcenia;  zatrudnianego na czas realizacji projektu 
finansowanego: a) ze środków pochodzących z Unii Europejskiej b) przez inny 
podmiot przyznający grant 
Z zastrzeżeniem, że obowiązek przeprowadzenia konkursu nie wynika z 
wytycznych projektu lub dokumentacji projektowej. 

2. nauczyciela akademickiego, który nabył uprawnienia emerytalne, na tym 
samym stanowisku 

3. na czas określony nauczyciela akademickiego w wymiarze przekraczającym 
połowę pełnego wymiaru etatu na tym samym stanowisku, jeżeli poprzednie 
zatrudnienie trwało nie krócej niż trzy lata. 
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Postępowanie konkursowe nie jest wymagane 

w przypadku zatrudnienia: 
1. na czas określony nauczyciela akademickiego: skierowanego do 

pracy w uczelni na podstawie umowy zawartej z zagraniczną 
instytucją naukową; będącego beneficjentem krajowego konkursu 
ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki lub Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju lub międzynarodowego konkursu na 
realizację projektu badawczego związanego z obszarem kształcenia;  
zatrudnianego na czas realizacji projektu finansowanego: a) ze 
środków pochodzących z Unii Europejskiej b) przez inny podmiot 
przyznający grant 
Z zastrzeżeniem, że obowiązek przeprowadzenia konkursu nie 
wynika z wytycznych projektu lub dokumentacji projektowej. 
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ZMIANA WARUNKÓW ZATRUDNIENIA  

W TRAKCIE TRWAJĄCEGO STOSUNKU PRACY 
1. Zmiana stanowiska w trakcie trwającego stosunku pracy odbywa się w trybie bez postępowania konkursowego 

DRUK NR 3 
2. Zmiana wymiaru etatu z niepełnego na pełny odbywa się w trybie postępowania konkursowego DRUK NR 1 

WNIOSEK DOTYCZY 

zatrudnienia w wymiarze równym albo mniejszym niż 1/2 etatu 
POSTĘPOWANIE KONKURSOWE 

nie wymagane 

DRUK NR 2 

WNIOSEK DOTYCZY 

zatrudnienia w wymiarze równym albo mniejszym niż 1/2 etatu 

POSTĘPOWANIE KONKURSOWE 

nie wymagane 

DRUK NR 2 


