
Uchwała Nr 37/2012/2013 

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 18 grudnia 2012 roku 

 

 

w sprawie: kierunków i zasad polityki zatrudniania w grupie nauczycieli akademickich 

w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

 

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

(Dz. U. z 2005 r. nr 164 poz. 1365 ze zm.) oraz § 41 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 19 Statutu AWF Warszawa 

oraz uwzględniając strategię Akademii do roku 2020, po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 

2012 r. wniosku Rektora AWF Warszawa, Senat AWF Warszawa uchwala następujące kierunki polityki 

zatrudnienia w grupie pracowników będących nauczycielami akademickimi: 

 

§ 1  

 

1. 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. 

2. Zatrudnienie nauczyciela akademickiego na stanowisku pracownika naukowego może nastąpić 

wyłącznie pod warunkiem finansowania jego wynagrodzenia z przychodów działalności naukowej, 

w szczególności z projektu badawczego. Zatrudnienie następuje wyłącznie na okres, na jaki 

projekt badawczy przewiduje finansowanie jego wynagrodzenia wraz z pochodnymi. 

3. Warunkiem zatrudnienia nauczyciela akademickiego w Uczelni w ramach stosunku pracy jest 

złożenie deklaracji, że AWF Warszawa, zwana dalej AWF, jest podstawowym miejscem pracy oraz 

złożenie oświadczeń o zaliczeniu jego dorobku naukowego do dorobku jednostki organizacyjnej, 

w której ma być zatrudniony. 

4. Nauczyciel akademicki zatrudniony w AWF jako podstawowym miejscu pracy, obowiązkowo 

składa coroczne oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie go do minimum kadrowego na 

studiach drugiego i pierwszego stopnia, a zatrudniony w AWF jako dodatkowym miejscu pracy - 

do minimum kadrowego na studiach pierwszego stopnia. 

5. Nie przewiduje się zwiększenia zatrudnienia nauczycieli akademickich w AWF, jako dodatkowym 

miejscu pracy, od 01.03.2013 r. 

 

§ 2  

 

1. 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. 

2. Zatrudnienie nauczycieli akademickich na podstawie umowy o pracę lub mianowania następuje w 

trybie konkursu, z zastrzeżeniem art. 118a ust. 3 Ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. Zgodę 

na otworzenie konkursu podejmuje Rektor na wniosek dziekanów albo innych jednostek 

ogólnouczelnianych, w których nauczyciel akademicki ma być zatrudniony.  

3. 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. 



4. Struktura zatrudnienia nauczycieli akademickich w poszczególnych jednostkach organizacyjnych 

wydziałów lub jednostek międzywydziałowych powinna uwzględniać rodzaj, stopień, kierunek 

oraz profil studiów. 

5. Kierownicy jednostek organizacyjnych do końca roku akademickiego 2012/2013 dostosują 

strukturę zatrudnienia w zakładach, katedrach i wydziałach, stosownie do rodzajów i kierunków 

studiów oraz profilu kształcenia. 

6. Senat AWF Warszawa zaleca, aby w jednostkach organizacyjnych wydziałów (katedr) 

realizujących wyłącznie praktyczny profil kształcenia, stosunek nauczycieli zatrudnionych na 

stanowiskach naukowo-dydaktycznych do dydaktycznych wynosił 50% - 50%, a realizujących 

wyłącznie profil ogólnoakademicki, odpowiednio 70% - 30%. Wynik ułamkowy zaokrągla się w 

górę. 

 

§ 3  

 

1. Nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowiskach naukowo-dydaktycznych i naukowych: 

asystentów, adiunktów, profesorów nadzwyczajnych, podlegają obowiązkowej okresowej ocenie, 

co dwa lata, a profesorowie zwyczajni, zatrudnieni na podstawie mianowania, co cztery lata, na 

podstawie osiągnięć przedstawionych w karcie oceny nauczyciela akademickiego. Warunkiem 

koniecznym uzyskania oceny pozytywnej przez nauczyciela akademickiego zatrudnionego na 

stanowisku naukowo-dydaktycznym lub naukowym jest pozytywna ocena jego działalności 

naukowej dokonana przez Wydziałową Komisję ds. Oceny Nauczycieli Akademickich.  

2. Podstawą oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach naukowo-

dydaktycznych i naukowych powinny być: 

- prowadzone badania naukowe, szczególnie finansowane ze środków NCN, MNiSW, i NCBiR, 

- publikacje naukowe w recenzowanych czasopismach naukowych, przy czym każdy pracownik 

powinien opublikować przynajmniej jedną pracę w czasopiśmie posiadającym min. 8 punktów 

MNiSW, 

- terminowa realizacja zatwierdzonego przez dziekana, indywidualnego planu naukowego, 

- kształcenie młodej kadry naukowej, promocja przynajmniej 1 doktora raz na 4 lata, w przypadku 

stanowiska profesora. 

3. Nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowiskach dydaktycznych podlegają obowiązkowej 

ocenie, co dwa lata. 

4. Podstawą oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach dydaktycznych 

powinny być: 

- opracowane i wdrożone programy studiów, kursów, studiów podyplomowych, specjalizacji, 

w tym komercyjnych,  

- opracowania skryptowe i metodyczne lub publikacje naukowe, jeżeli pracownik prowadzi taką 

działalność, 

- osiągnięcia w szkoleniu sportowym na poziomie międzynarodowym, 

- zdobyte uprawnienia zawodowe. 

5. Senat zobowiązuje dziekanów do dokonywania oceny nauczycieli akademickich w terminie do 

dnia 30 kwietnia i przedstawienia informacji w tym zakresie Rektorowi do dnia 30 maja, celem 

podjęcia dalszych decyzji. 

 

§ 4  

 

1. Aktualny stan zatrudnienia nauczycieli akademickich w wydziałach i jednostkach 

ogólnouczelnianych zostanie zredukowany do końca roku akademickiego 2012/2013 o osoby 

zatrudnione w Uczelni jako w dodatkowym miejscu pracy, które realizują zadania dydaktyczne 

wyłącznie na studiach niestacjonarnych, studiach podyplomowych i kursach, chyba, że nauczyciele 



ci są niezbędni dla utrzymania prowadzonego kierunku i stopnia studiów, zachowania uprawnień 

do prowadzenia postępowań o nadanie stopni naukowych lub tytułu naukowego.  

2. Stosunek mianowania nauczyciela akademickiego wygasa z końcem roku akademickiego, 

w którym został przez niego osiągnięty ustawowy wiek emerytalny. 

3. Rektor na wniosek dziekana lub kierownika międzywydziałowej jednostki organizacyjnej, 

w wyjątkowych przypadkach, ze względu na konieczność utrzymania uprawnień do nadawania 

stopni naukowych lub spełnienia minimum kadrowego niezbędnego do prowadzenia studiów 

drugiego stopnia, może zatrudnić nauczyciela akademickiego na stanowisku bez ogłaszania 

konkursu. Łączny okres zatrudnienia nauczyciela akademickiego po wygaśnięciu mianowania nie 

może przekraczać 4 lat. 

 

§ 5 

 

1.  Nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowisku profesorów zwyczajnych pozostających 

w stosunku pracy z AWF Warszawa, którzy nabyli prawa emerytalne przed dniem 01.03.2013 r., 

zachowują prawo zatrudnienia do dnia 31.12.2016 r. 

2. Od dnia 01.03.2013 r. nie przewiduje się zatrudniania nauczycieli akademickich, którzy nabyli 

prawa emerytalne, na zasadzie umowy o pracę.  

3. Rektor może odstąpić od wskazanych powyżej zasad zatrudniania, jeśli jest to konieczne dla 

zapewnienia minimum kadrowego dla prowadzenia danego kierunku studiów, 

uzyskania/utrzymania prawa do przeprowadzenia przewodów doktorskich i nadawania stopnia 

doktora lub prawa do przeprowadzania przewodów habilitacyjnych i nadawania stopnia doktora 

habilitowanego lub z innych przyczyn istotnych dla funkcjonowania Uczelni. 

 

§ 6 

 

1. Szczegółowe zasady polityki kadrowej w grupie pracowników Uczelni będących nauczycielami 

akademickimi określają Zasady polityki kadrowej Akademii Wychowania Fizycznego 

w Warszawie w grupie nauczycieli akademickich, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej 

Uchwały. 

2. Senat AWF Warszawa zobowiązuje Rektora AWF Warszawa do przedstawienia informacji 

o realizacji polityki kadrowej w Uczelni oraz do dokonania przeglądu zatrudnienia nauczycieli 

akademickich zatrudnionych na stanowiskach naukowych, naukowo-dydaktycznych 

i dydaktycznych do końca czerwca 2013 r. 

 

§ 7 
 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

                         PRZEWODNICZĄCY 

                                                                                 Senatu AWF w Warszawie 

 

 

                                                                          Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 

 

 

Załącznik: 

1) Zasady polityki kadrowej AWF WARSZAWA w grupie nauczycieli akademickich. 

 


