
 

 

 

BIULETYN PRAWNY 

     UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU 

 
 

                                           Rok 2021; poz. 300 

  

 

ZARZĄDZENIE Nr 179 

 

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 

z dnia 13 września 2021 r. 

 

w sprawie procedury zatrudniania pracowników nieposiadających obywatelstwa 

polskiego w ramach stosunku pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego  

na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 

Na podstawie § 52 ust. 3 uchwały Nr 37 Senatu UMK z dnia 16 kwietnia 2019 r. Statutu 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2019 r., poz. 120 z 

późn. zm.), w związku z art. 325 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (Dz. U. z 2021 r., poz. 478 z późn. zm) 

 

 

z a r z ą d z a  się,  co następuje: 

  

§ 1 

1. Na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, zwanego dalej „Uniwersytetem” lub 

„UMK”, ustala się: 

1) procedurę postępowania przy zatrudnianiu pracowników nieposiadających 

obywatelstwa polskiego w ramach stosunku pracy na stanowisku nauczyciela 

akademickiego na Uniwersytecie; 

2) podmioty odpowiedzialne za poszczególne etapy procesu zatrudniania; 

3) terminy działań związanych z zatrudnianiem; 

4) obowiązki poszczególnych stron procesu. 

2. Szczegółowy opis procedury zatrudnienia cudzoziemca stanowi załącznik  nr 1 do niniejszego 

zarządzenia. 

3. Instrukcja umieszczania ogłoszenia o otwartym konkursie  na stanowisko nauczyciela 

akademickiego na stronie internetowej ministra stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 

zarządzenia. 

 

§ 2 

Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają: 

1) Konstytucja RP – Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. 

U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.); 

2) Kodeks pracy – ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1320); 

3) Kodeks postępowania administracyjnego – ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735); 

4) ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r., poz. 478 z późn. zm); 
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5) ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników – ustawę z dnia 

13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 170, z późn. zm.); 

6) ustawa o ewidencji ludności – ustawę z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 510); 

7) ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych – ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. 

o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r.  poz. 255 z późn zm.); 

8) ustawa o języku polskim – ustawę z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. 

U. z 2021r., poz. 672); 

9) Statut UMK - uchwałę Nr 37 Senatu UMK z dnia 16 kwietnia 2019 r. Statutu 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2019 r., poz. 

120 z późn. zm.); 

10) Regulamin organizacyjny oraz zasady zarządzania programu „Inicjatywa 

doskonałości – uczelnia badawcza” – zarządzenie Nr 239 Rektora UMK z dnia  

2 listopada 2020 r. Regulamin organizacyjny oraz zasady zarządzania programu 

„Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika 

w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2020 r. 392); 

11) Regulamin BIP UMK – zarządzenie Nr 125 Rektora UMK z dnia 16 września 2019 r. 

Regulamin Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

(Biuletyn Prawny UMK z 2019 r. , poz. 287). 

 

§ 3 

Wzory formularzy i wniosków, o których mowa w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia 

dostępne są do pobrania na stronach internetowych odpowiednio Działu Spraw 

Pracowniczych/Działu Spraw Pracowniczych CM oraz Działu Płac/Działu Płac CM. 

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 września 2021 r. 

 

 

R E K T O R 

 

 

 

prof. dr hab. Andrzej Sokala 


