
Uchwała Nr 14/2018/2019 

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego  

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 18 grudnia 2018 roku 

 

w sprawie:       uchylenia, wraz z załącznikiem, uchwały Senatu AWF Warszawa Nr 29/2011/2012 

z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru Karty Oceny Nauczyciela 

Akademickiego obowiązującej w AWF oraz w sprawie upoważnienia Rektora AWF 

Warszawa, w związku z brzmieniem art. 128 ust. 3  Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, do ustalenia kryteriów oceny okresowej dla 

poszczególnych grup pracowników obowiązujących w okresie począwszy od roku 

kalendarzowego 2019 

 

§ 1 

 

Na podstawie art. 128 ust. 3 i 5 oraz art. 23 ust. 2 pkt 5 i 7 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz.1668), w związku z art. 229 Ustawy z dnia 3 lipca 

2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., 

poz.1669) oraz § 41 ust. 1 pkt 2 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie, Senat AWF Warszawa, na posiedzeniu odbywającym się w dniu 18 grudnia 2018 r., 

w związku z wejściem w życie przepisów Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce przekazujących do wyłącznych kompetencji rektora uczelni publicznej sprawy z zakresu określenia 

kryteriów oceny okresowej dla poszczególnych grup pracowników i rodzajów stanowisk oraz trybu 

i podmiotu dokonującego oceny okresowej, w tym zasad dokonywania oceny nauczyciela akademickiego 

przez studentów i doktorantów w zakresie wypełniania przez niego obowiązków związanych z kształceniem 

(art. 128 ust. 3 i 5 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce), postanawia: 

 

1)   Uchylić, wraz z załącznikiem, uchwałę Senatu AWF Warszawa Nr 29/2011/2012 z dnia 

17 kwietnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru Karty Oceny Nauczyciela Akademickiego 

obowiązującej w AWF wobec zmiany przez nową Ustawę  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

właściwości kompetencyjnej do określenia kryteriów oceny okresowej dla poszczególnych grup 

pracowników i rodzajów stanowisk oraz trybu i podmiotu dokonującego oceny okresowej, w tym 

zasad dokonywania oceny nauczyciela akademickiego przez studentów i doktorantów w zakresie 

wypełniania przez niego obowiązków związanych z kształceniem (art. 128 ust. 3 i 5 Ustawy Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce) oraz uchylenia przez ww. Ustawę podstawy prawnej przyjęcia 

przez Senat Uczelni dotychczas obowiązującego wzoru Karty Oceny Nauczyciela Akademickiego 

w AWF Warszawa (uchylenie art. 132 ust. 2 i 3 dotychczasowej ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - 

Prawo o szkolnictwie wyższym przez nową Ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce), 

2)    Upoważnić Rektora AWF Warszawa wykonującego, na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 5 i 7 nowej 

Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, wyłączne kompetencje 

w zakresie czynności z zakresu prawa pracy oraz prowadzenie polityki kadrowej w uczelni, do 

ustalenia szczegółowych kryteriów oceny okresowej dla poszczególnych grup pracowników 

i rodzajów stanowisk oraz trybu i podmiotu dokonującego oceny okresowej, w tym zasad 

dokonywania oceny nauczyciela akademickiego przez studentów i doktorantów w zakresie 

wypełniania przez niego obowiązków związanych z kształceniem, obowiązujących w okresie 

począwszy od roku kalendarzowego 2019, 

3)    Pozytywnie zaopiniować przedstawione przez Rektora na posiedzeniu Senatu odbywającym się 

w dniu 18 grudnia 2018 r. nowe założenia kryteriów oceny okresowej dla poszczególnych grup 

pracowników i rodzajów stanowisk, mające być podstawą nowej karty oceny okresowej 

nauczyciela akademickiego w AWF Warszawa. 

 

 

 

 

 



§ 2 

 

1. Zgodnie z art. 255 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce, wszczęte i niezakończone przed dniem 1 października 2018 r. sprawy 

dotyczące ocen okresowych nauczycieli akademickich prowadzi się na podstawie przepisów 

dotychczasowych. Pierwsza ocena okresowa po dniu wejścia w życie Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce obejmuje natomiast cały okres, który upłynął od ostatniej oceny 

okresowej dokonanej przed dniem wejścia w życie tej ustawy z zastrzeżeniem, że za okres 

rozpoczynający się począwszy od roku 2019 ocena będzie dokonywana wg zasad i kryteriów 

określonych przez Rektora, zgodnie z § 1 pkt 2 niniejszej uchwały. 

2. Pierwsza ocena okresowa wg zasad określonych w nowej Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce oraz przepisach wewnętrznych Uczelni wydanych na jej podstawie, zgodnie z § 1 pkt 2 

niniejszej uchwały, jest dokonywana do końca roku poprzedzającego rok przeprowadzenia pierwszej 

ewaluacji jakości działalności naukowej, o której mowa w art. 265 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

3. Ocena okresowa może być dokonana również w terminie wcześniejszym niż wskazany w ust. 2 - w tym 

przypadku kolejna ocena jest dokonywana w terminie określonym w ust. 2, przy czym może ona być 

dokonana nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy, jeżeli poprzednia ocena była negatywna. 

4. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia przez Senat AWF Warszawa. 
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