
Uchwała Nr 64/2016/2017 

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego  

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 27 czerwca 2017 roku 

 

 

w sprawie:  zmian uchwale Nr 33/2016/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie kierunków i zasad 

polityki zatrudniania w grupie nauczycieli akademickich w Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie (z późn. zm.) 

 

§ 1  

Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (Tekst 

jednolity: Dz. U. z  2016 r., poz. 1842 z późn. zm.) oraz § 41 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 19 Statutu AWF 

Warszawa, po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2017 r. wniosku Rektora, Senat AWF 

Warszawa dokonuje następujących zmian w uchwale Nr 33/2016/2017 Senatu Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie kierunków i zasad 

polityki zatrudniania w grupie nauczycieli akademickich w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie, zwanej dalej „uchwałą”: 

 

1) W § 1 ust. 5 uchwały uzyskuje brzmienie: 

 

„Nie przewiduje się zatrudnienia nauczycieli akademickich w AWF jako dodatkowym miejscu pracy 

od dnia 01.07.2017 r., chyba że Rektor mając na uwadze ważny interes Uczelni lub jej podstawowej 

jednostki organizacyjnej, w której nauczyciel akademicki wykonuje swoje obowiązki, 

w indywidualnej sprawie postanowi inaczej, na zasadach określonych w § 5 ust. 2 niniejszej uchwały.” 

 

2) W § 3 ust. 1 uchwały zdanie pierwsze uzyskuje brzmienie:  

 

„Nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowisku asystenta podlegają obowiązkowej ocenie co dwa 

lata (a w przypadku zatrudnienia na zasadach określonych w ust. 1a rozdziału II (Zasady zatrudniania 

na stanowiskach naukowo-dydaktycznych) załącznika nr 1 do niniejszej uchwały – podlegają ocenie 

po roku), zatrudnieni na pozostałych stanowiskach naukowo-dydaktycznych i naukowych co cztery 

lata (a w przypadku zatrudnienia na zasadach określonych w ust. 4a rozdziału II (Zasady zatrudniania 

na stanowiskach naukowo-dydaktycznych) załącznika nr 1 do niniejszej uchwały – podlegają ocenie 

po roku), na podstawie osiągnięć przedstawionych w karcie oceny nauczyciela akademickiego.” 

 

3) W rozdziale II (Zasady zatrudniania na stanowiskach naukowo-dydaktycznych) 

załącznika nr 1 do uchwały, w ust. 4 zdanie drugie uzyskuje brzmienie:  

 

„Pierwsze zatrudnienie w AWF na stanowisku adiunkta osoby nieposiadającej stopnia naukowego 

doktora habilitowanego następuje na okres maksymalnie 3 lat, z zastrzeżeniem ust. 4a poniżej”. 

 

4) W rozdziale II (Zasady zatrudniania na stanowiskach naukowo-dydaktycznych) po ust. 4 

dodaje się ust. 4a o następującej treści: 



 

„4a. W roku 2017 na stanowisku adiunkta na podstawie umowy o pracę może zostać również 

zatrudniona osoba, spełniająca wymagania Statutu AWF, która posiada minimum stopień naukowy 

doktora oraz obligatoryjnie złoży wiążąca deklarację o opublikowaniu jednej pracy naukowej 

w czasopiśmie z punktacją MNiSW  z listy A lub C (minimum 15 punktów) w terminie maksymalnie 

jednego roku od daty zatrudnienia na stanowisku adiunkta. Zatrudnienie na stanowisku adiunkta 

w powyższym przypadku następuje na okres 1 roku.” 

 

5) W rozdziale II (Zasady zatrudniania na stanowiskach naukowo-dydaktycznych) po 

nowym ust. 4a dodaje się ust. 4b o następującej treści: 

 

„Zapis ust. 1a i ust. 4a ma zastosowanie wyłącznie do tych osób, których umowa o pracę zawarta na 

czas określony 1 roku nie przekształci się w okresie swojego obowiązywania w umowę o pracę na 

czas nieokreślony, zgodnie z zapisami art. 25¹ i in. Kodeksu pracy.” 

 

§ 2 

 

1. Pozostałe zapisy uchwały Nr 33/2016/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie kierunków i zasad polityki 

zatrudniania w grupie nauczycieli akademickich w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie (z późn. zm.) oraz jej załącznika pozostają bez zmian. 

2. Zmiany do uchwały Nr 33/2016/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie kierunków i zasad polityki 

zatrudniania w grupie nauczycieli akademickich w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie oraz jej załącznika wprowadzane niniejszą uchwałą obowiązują 

wyłącznie w roku kalendarzowym 2017 r. 

3. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

                          

                                                                                         PRZEWODNICZĄCY 

                                                                                       Senatu AWF w Warszawie 

 

 

                                                                               Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 

 

 

 

 

 

 

 

 


