
Uchwała nr 18 

Senatu Akademii Muzycznej 

imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy 

z dnia 22 czerwca 2017 roku 

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie 

Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy 

Senat Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy na posiedzeniu w dniu  

22 czerwca 2017 roku, na podstawie: 

- art. 62 ust. 1 w zw. z art. 56 ust. 1 w zw. z art. 59 w zw. z art. 88 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 

r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1842) w zw. z 

- § 30 ust. 1  pkt 1 Statutu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy (tekst 
jednolity uchwała nr 16 Senatu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy z  
dnia 23 maja 2017 roku) 

I. Postanawia większością 2/3 głosów wprowadzić zmiany w  § 118 Statutu Akademii Muzycznej 
imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, który otrzymuje  brzmienie: 

  
§ 118 

1. Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim, na czas określony lub nieokreślony, w 
wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy, na stanowiskach, o których 
mowa w § 107-108 następuje po przeprowadzeniu otwartego konkursu w trybie i na warunkach 
określonych w § 119. 

2. Nauczyciela akademickiego, który nabył uprawnienia emerytalne, można zatrudnić ponownie na 
tym samym stanowisku, w tej samej uczelni bez postępowania konkursowego. 

3. Przepisów o postępowaniu konkursowym nie stosuje się w przypadku zatrudnienia na czas 
określony nauczyciela akademickiego: 
1)  skierowanego do pracy w uczelni na podstawie umowy zawartej z zagraniczną instytucją 
naukową; 

2)  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; 

3)  zatrudnianego na czas realizacji projektu finansowanego: 

a)  ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, 

b)  przez inny podmiot przyznający grant; 

4)  na tym samym stanowisku, jeżeli poprzednie zatrudnienie trwało nie krócej niż trzy lata. 



II. Ulega zmianie załącznik nr 5 do Statutu „Regulamin konkursu w sprawie zatrudnienia nauczyciela 
akademickiego.  Załączniki do załącznika nr 5 pozostają bez zmian. 
 
 
III. Postanawia większością 2/3 głosów wprowadzić zmiany w  § 127 Statutu Akademii 
Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, który otrzymuje  brzmienie: 
 

§ 127  
 

1. Stosunek pracy mianowanego nauczyciela akademickiego wygasa z mocy prawa w przypadku: 
1)  stwierdzenia, że mianowanie nastąpiło na podstawie fałszywych lub nieważnych dokumentów; 
2)  prawomocnego orzeczenia przez sąd utraty praw publicznych; 
3)  prawomocnego ukarania karą dyscyplinarną pozbawienia prawa wykonywania zawodu 

nauczyciela akademickiego na stałe lub na czas określony; 
4)  prawomocnego orzeczenia środka karnego w postaci zakazu zajmowania określonego 

stanowiska w przypadku, gdy orzeczenie to dotyczy wykonywania obowiązków nauczyciela 
akademickiego; 

5)  upływu trzymiesięcznego okresu nieobecności w pracy z powodu tymczasowego aresztowania; 
6)  odbywania kary pozbawienia wolności lub ograniczenia wolności; 
7)  upływu okresu mianowania; 
8)  śmierci nauczyciela akademickiego. 

2. Stosunek pracy mianowanego nauczyciela akademickiego zatrudnionego w uczelni publicznej 
wygasa z końcem roku akademickiego, w którym ukończył on 67. rok życia, jeżeli nabył prawo do 
emerytury. Jeżeli z ukończeniem 67. roku życia osoba ta nie nabyła prawa do emerytury, wygaśnięcie 
stosunku pracy następuje z końcem roku akademickiego, w którym nabędzie to prawo. Stosunek 
pracy mianowanego nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł naukowy profesora, 
zatrudnionego na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub zwyczajnego, wygasa z końcem roku 
akademickiego, w którym ukończył on 70. rok życia. 
3. Wygaśnięcie stosunku pracy stwierdza rektor. 
4. Stosunek pracy mianowanego nauczyciela akademickiego pełniącego funkcję rektora, z końcem 
roku akademickiego, w którym ukończył on 70. rok życia, przekształca się - na czas pozostały do 
zakończenia pełnienia tej funkcji - w stosunek pracy na podstawie umowy o pracę. 
5. Stosunek pracy mianowanego nauczyciela akademickiego pełniącego funkcję prorektora, 
kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej i jego zastępcy, z końcem roku akademickiego, w 
którym ukończył on 67. rok życia, a w przypadku mianowanego nauczyciela akademickiego 
posiadającego tytuł naukowy profesora z końcem roku akademickiego, w którym ukończył on 70. rok 
życia, przekształca się - na czas pozostały do zakończenia pełnienia tej funkcji - w stosunek pracy na 
podstawie umowy o pracę. 
 
 

 

 

 



 

 

IV. Senat zarządza sporządzenie w dniu dzisiejszym tekstu jednolitego tekstu Statutu z dnia                 
17 lutego 2012 roku zawierającego wszystkie dotychczas uchwalone zmiany, który to tekst jednolity 
stanowi załącznik do uchwały. 

   

 Przewodniczący Senatu 

Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego 

w Bydgoszczy 

prof. zw. dr hab. Jerzy Kaszuba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik: 

Tekst jednolity Statutu 


