
Uchwała Nr 64/2013/2014 

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego  

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 1 lipca 2014 roku 

  

  

w sprawie:  zmian w uchwale Nr 37/2012/2013 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie z dnia 18 grudnia 2012 roku dotyczącej kierunków 

i zasad polityki zatrudniania w grupie nauczycieli akademickich w Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz zmian w załączniku 

do ww. uchwały 

 

 

 

Działając na podstawie art. 62 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2012 poz. 572 z późn. zm.) oraz § 41 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 19 

Statutu AWF Warszawa, a także w związku z zapisami § 1 ust. 1 oraz § 5 uchwały z dnia 1 lipca 2014 

r. w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaju zajęć 

dydaktycznych objętych zakresem obowiązków, wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych 

stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2014/2015, podjętej na 

podstawie art. 130 ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, oraz 

w nawiązaniu do zaleceń zawartych w pkt 7 i in. wystąpienia inspektora Państwowej Inspekcji Pracy 

z dnia 31 marca 2014 r., Nr rej 15202-5310-K010-Ws01/14, dokonuje się następujących zmian 

w uchwale Nr 37/2012/2013 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie z dnia 18 grudnia 2012 roku dotyczącej kierunków i zasad polityki zatrudniania 

w grupie nauczycieli akademickich w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie oraz w załączniku do ww. uchwały: 

 

§ 1 

 

1. Zmienia się zapis § 1 ust. 1 uchwały z: 

 

„Zatrudnienie nauczycieli akademickich na stanowiskach: naukowych, naukowo-dydaktycznych lub 

dydaktycznych w ramach stosunku pracy lub mianowania może nastąpić wyłącznie do prowadzenia 

zajęć na studiach stacjonarnych, stacjonarnych studiach doktoranckich lub prowadzenia badań 

naukowych.” 

 

na: 

 

„Zatrudnienie nauczycieli akademickich na stanowiskach: naukowych, naukowo-dydaktycznych lub 

dydaktycznych w ramach stosunku pracy lub mianowania może nastąpić wyłącznie do prowadzenia 

zajęć na studiach stacjonarnych, stacjonarnych studiach doktoranckich lub prowadzenia badań 

naukowych, z zastrzeżeniem zdania drugiego. Zatrudnienie nauczyciela akademickiego w ramach 

stosunku pracy lub mianowania na studiach niestacjonarnych (pod warunkiem realizacji całego 

i pełnego wymiaru pensum na studiach niestacjonarnych) może nastąpić wyłącznie w sytuacji, kiedy 

koszt wynagrodzenia tego nauczyciela akademickiego wynikający z zawartej umowy o pracę albo 

stosunku mianowania na studiach niestacjonarnych pokrywany jest w całości z przychodów z tych 

studiów niestacjonarnych i jest ujęty w kosztorysie ich prowadzenia w danym roku akademickim (dla 

którego naliczono pensum).” 

 

 

 



2. Zmienia się zapis § 2 ust. 1 uchwały z: 

 

„Zatrudnienie nauczycieli akademickich do realizacji zajęć na studiach niestacjonarnych  

i podyplomowych od dnia 1 października 2013 roku może nastąpić wyłącznie na podstawie umów 

cywilnoprawnych finansowanych z przychodów z tych studiów.” 

 

na: 

 

„Zatrudnienie nauczycieli akademickich do realizacji zajęć na studiach podyplomowych od dnia 

1 października 2013 roku może nastąpić wyłącznie na podstawie umów cywilnoprawnych 

finansowanych z przychodów z tych studiów. Zatrudnienie nauczycieli akademickich do realizacji 

zajęć na studiach niestacjonarnych od dnia 1 października 2013 roku następuje na podstawie umów 

cywilnoprawnych finansowanych z przychodów z tych studiów albo na podstawie stosunku pracy lub 

mianowania, jednak wyłącznie w przypadku spełnienia warunków określonych poniżej. Zatrudnienie 

nauczyciela akademickiego w ramach stosunku pracy lub mianowania (pod warunkiem realizacji 

całego i pełnego wymiaru pensum na  studiach niestacjonarnych) może nastąpić wyłącznie w sytuacji, 

kiedy koszt wynagrodzenia tego nauczyciela akademickiego wynikający z zawartej umowy o pracę 

albo stosunku mianowania na studiach niestacjonarnych pokrywany jest w całości z przychodów 

z tych studiów niestacjonarnych i jest ujęty w kosztorysie ich prowadzenia w danym roku 

akademickim (dla którego naliczono pensum).” 

 

 

3. Zmienia się zapis § 2 ust. 3 uchwały z: 

 

„Podstawą ogłoszenia konkursu jest wysokość obciążeń dydaktycznych przekraczająca sumaryczną 

wysokość obciążeń zakładu (pracowni) na studiach stacjonarnych o 30% planowanego pensum dla 

zakładu (pracowni) lub wynika z potrzeby utrzymania/uruchomienia kierunku czy stopnia studiów, 

bądź jest konieczne do uzyskania/zachowania uprawnień do prowadzenia postępowań o nadanie stopni 

naukowych lub tytułu naukowego.” 

 

na: 

 

„Podstawą ogłoszenia konkursu jest wysokość obciążeń dydaktycznych przekraczająca sumaryczną 

wysokość obciążeń zakładu (pracowni) na studiach stacjonarnych o 30% planowanego pensum dla 

zakładu (pracowni) lub wynika z potrzeby utrzymania/uruchomienia kierunku czy stopnia studiów, 

bądź jest konieczne do uzyskania/zachowania uprawnień do prowadzenia postępowań o nadanie stopni 

naukowych lub tytułu naukowego, z zastrzeżeniem możliwości ogłoszenia konkursu w przypadku 

określonym w ust. 1 zdanie trzecie.”  

 

 

§ 2 

 

W załączniku nr 1 do uchwały (Zasady polityki kadrowej AWF WARSZAWA w grupie nauczycieli 

akademickich)  zmienia się zapis działu I pkt 1 zdanie pierwsze z: 

 

 

„Podstawowym warunkiem zatrudnienia nauczyciela akademickiego w danej jednostce organizacyjnej 

na stanowisku naukowo-dydaktycznym lub dydaktycznym, jest konieczność powierzenia 

nauczycielowi akademickiemu zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych, wynikająca z analizy 

obciążeń nauczycieli akademickich w tej jednostce.” 

 

na: 

 

„Podstawowym warunkiem zatrudnienia nauczyciela akademickiego w danej jednostce organizacyjnej 

na stanowisku naukowo-dydaktycznym lub dydaktycznym, jest konieczność powierzenia 



nauczycielowi akademickiemu zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych, wynikająca z analizy 

obciążeń nauczycieli akademickich w tej jednostce, z zastrzeżeniem możliwości zatrudnienia 

w sytuacji określonej w § 2 ust. 1 zdanie trzecie uchwały przyjmującej niniejszy załącznik.” 

 

§ 3 

 

1. Pozostałe zapisy uchwały Nr 37/2012/2013 z dnia 18 grudnia 2012 w sprawie kierunków i zasad 

polityki zatrudniania w grupie nauczycieli akademickich w Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz załącznika do ww. uchwały pozostają bez zmian. 

2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

               PRZEWODNICZĄCY 

    Senatu AWF w Warszawie 

 

 

            Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


