
Zarządzenie Nr 9/2018/2019 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 13 listopada 2018 r. 

 

 

w sprawie:   obowiązku złożenia oświadczenia o okresie doświadczenia zawodowego 

uzyskanego poza uczelnią przez inne osoby prowadząca zajęcia w AWF 

Warszawa, niż osoby zatrudnione na stanowisku nauczyciela 

akademickiego  

 

§ 1 

 

Na podstawie art. 219 ust. 12 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz.1669) w związku z art. 343 ust. 

11 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., 

poz.1668), zarządzam, co następuje: 

 

1) Zgodnie z art. 73 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce: „Zajęcia są prowadzone przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w danej 

uczelni posiadających kompetencje i doświadczenie pozwalające na prawidłową 

realizację zajęć oraz przez inne osoby, które posiadają takie kompetencje 

i doświadczenie.”. 

 

2) Inna osoba prowadząca zajęcia w AWF Warszawa, niż osoba zatrudniona na stanowisku 

nauczyciela akademickiego (zwana dalej „inną osobą”), wskazana w pkt 1, składa 

Rektorowi oświadczenie o okresie doświadczenia zawodowego uzyskanego przez nią 

poza uczelnią. Okres doświadczenia zawodowego uzyskanego poza uczelnią, o którym 

wyżej mowa, powinien wynosić co najmniej 5 lat, zgodnie z art. 343 ust. 11 Ustawy 

z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.  

 

3) Oświadczenie, o którym mowa w pkt 2, składa się w 2018 r. w nieprzekraczalnym 

terminie do dnia 30 listopada 2018 r. 

 

4) Oświadczenie, o którym mowa w pkt 2, składa się we właściwym dziale kadr, 

odpowiednim dla miejsca zatrudnienia pracownika, tzn. w części warszawskiej albo 

bialskiej AWF Warszawa, w przypadku zatrudnienia do prowadzenia zajęć na podstawie 

umowy o pracę lub mianowania. Jeżeli inna osoba prowadząca zajęcia prowadzi je na 

podstawie zawartej z AWF Warszawa umowy cywilnoprawnej, oświadczenie składa się 

na ręce właściwego ze względu na miejsce prowadzenia zajęć dziekana. Oświadczenie, 

o którym mowa w pkt 2, składa się według wzoru określonego w załączniku nr 1 do 

niniejszego zarządzenia.  

 

5) Obowiązek złożenia oświadczenia, o którym mowa w pkt 2 i we wskazanym w pkt 3 

terminie, dotyczy również nowozatrudnionych w 2018 r. osób (lub odpowiednio osób, 

z którymi zawarto umowy cywilnoprawne), tzn. zatrudnionych/realizujących zajęcia 

począwszy od dnia 1 października 2018 r. W kolejnych latach wskazane w niniejszym 

zarządzeniu osoby, które nie złożyły oświadczenia w 2018 r. ze względu na 

zatrudnienie/zawarcie umowy cywilnoprawnej z AWF Warszawa po dniu 30 listopada 



2018 r. składają oświadczenie, o którym mowa w pkt 2, w terminie 14 dni od dnia 

rozpoczęcia prowadzenia przez nich zajęć w AWF Warszawa. 

 

6) Nadzór nad składaniem oświadczeń, o których mowa w pkt 2, sprawują dziekani 

wydziałów, w których dane zajęcia są realizowane. 

 

7) W przypadku wątpliwości, czy dana osoba zobowiązana jest do złożenia oświadczenia, 

o którym mowa w pkt 2, decyzję w powyższej sprawie podejmuje Rektor 

w porozumieniu z dziekanem wydziału, na rzecz którego dana sobą realizuje dane 

zajęcia. 

 

§ 2 

 

1. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, określonym w nagłówku. 

2. Zobowiązuje się dziekanów do zapoznania podległych im pracowników (lub osób, 

z którymi wydział zawarł umowy cywilnoprawne na prowadzenie zajęć) z treścią 

niniejszego zarządzenia. 

 

 

 

 

                                                                           Rektor 

 

 

                                                                              Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1) Wzór oświadczenia o kresie doświadczenia zawodowego uzyskanego poza uczelnią przez inne osoby 

prowadząca zajęcia w AWF Warszawa. 

 

 



Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora AWF Warszawa nr 9/2018/2019 

 

 

 

Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………. 

 

Wydział na rzecz którego zajęcia są realizowane………………………………………………. 

 

Forma 

zatrudnienia………………………………………………………………………………….….. 

 

Termin rozpoczęcia prowadzenia zajęć na rzecz AWF Warszawa…………………………….. 

 

 

Oświadczenie  

 

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, iż posiadam kompetencje i doświadczenie zawodowe 

uzyskane poza Uczelnią (co najmniej 5-letnie), umożliwiające mi prawidłową realizację zajęć 

(wskazanych odrębnie) na rzecz AWF Warszawa. W razie takowej potrzeby zobowiązuję się, 

na wezwanie, przedłożyć stosowną dokumentację potwierdzającą prawdziwość złożonego 

przeze mnie wyżej oświadczenia. 

 

 

Dodatkowe uwagi składającego oświadczenie: 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Dodatkowe Uwagi Dziekana: 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Data i podpis osoby składającej oświadczenie 

 

 

…………………….…………………………… 


