
 

ZARZĄDZENIE NR 14/2021 

REKTORA 

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ  

W KONINIE 

 

z dnia 28 stycznia 2021 r. 

 

w sprawie zasad dokonywania oceny okresowej, trybu działania komisji oceniającej  

i odwoławczej komisji oceniającej oraz kryteriów oceny nauczycieli akademickich 

przeprowadzanej w 2021 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie 

 

Na podstawie art. 128 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.), art. 255 ust. 1, 2  

i 4 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 z późn. zm.) oraz § 40 statutu Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, stanowiącego załącznik do uchwały  

nr 325/VI/IV/2019 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie 

uchwalenia statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie  

(t.j. obwieszczenie Rektora PWSZ w Koninie z dnia 12 stycznia 2021 r.) 

 

po zasięgnięciu opinii Senatu PWSZ w Koninie, Zakładowej Organizacji Związkowej 

ZNP w PWSZ w Koninie i Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” PWSZ 

w Koninie oraz Samorządu Studenckiego PWSZ w Koninie 

 

zarządza się, co następuje: 

 

 

§ 1. Zarządzenie określa: 

1) zasady dokonywania oceny okresowej; 

2) tryb działania komisji oceniającej i odwoławczej komisji oceniającej, zwanych 

dalej „komisjami”; 

3) kryteria oceny nauczycieli akademickich przeprowadzanej w 2021 roku  

w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie. 

§ 2. 1. Nauczyciel akademicki, z wyjątkiem Rektora, podlega ocenie okresowej  

w szczególności w zakresie wykonywania obowiązków, o których mowa w art. 115 

ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, oraz przestrzegania przepisów  

o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także o własności przemysłowej. 

2. Podstawą oceny okresowej:  

1) pracowników dydaktycznych – jest działalność dydaktyczna i organizacyjna,  

2) pracowników badawczo-dydaktycznych – jest działalność badawcza, 

dydaktyczna i organizacyjna. 

3. Ocena okresowa przeprowadzana w 2021 roku obejmuje cały okres, który upłynął 

od ostatniej oceny okresowej dokonanej przed 1 października 2018 r., tj. od 1 maja  

2018 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. 

 

§ 3. Rektor w formie zarządzenia podejmuje decyzję o rozpoczęciu okresowej oceny 

nauczycieli akademickich. 
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§ 4. 1. Komisja oceniająca dokonuje oceny nauczyciela akademickiego na podstawie 

kryteriów oceny obowiązujących w okresie, za który nauczyciel akademicki jest oceniany. 

2. Komisję oceniającą powołuje Rektor w składzie:  

1) prorektor – przewodniczący; 

2) dziekani wydziałów; 

3) kierownik Biura Kadr, Płac i Stypendiów. 

3. Komisja oceniająca, dokonując oceny nauczyciela akademickiego w zakresie 

wypełniania przez niego obowiązków związanych z kształceniem, uwzględnia oceny 

przedstawiane przez studentów w wypełnianych anonimowo ankietach.  

Rektor przeprowadza ankietowanie studentów Uczelni i jego wyniki przekazuje 

przewodniczącemu komisji oceniającej, w sposób zapewniający poufność ich treści. 

Ankiety oceny nauczyciela przez studentów określają załączniki nr 5 i 5a do zarządzenia 

Nr 83/2019 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 5 września 2019 r. w sprawie Wewnętrznego  

Systemu  Zapewnienia  Jakości  Kształcenia (z późn. zm.). 

 4. Kierownik Biura Kadr, Płac i Stypendiów przekazuje komisji wykaz nauczycieli 

akademickich podlegających okresowej ocenie w 2021 roku.  

 

§ 5. 1. Komisja oceniająca dokonuje oceny nauczyciela akademickiego na podstawie 

wypełnionego przez ocenianego arkusza oceny okresowej, zwanego dalej „arkuszem”. 

2. Arkusz dostępny jest na stronie internetowej www.pwsz.konin.edu.pl - „Dla 

pracownika”.  

3. W terminie określonym przez Rektora nauczyciel akademicki wypełnia arkusz 

oceny okresowej, który przekazuje bezpośredniemu przełożonemu. Bezpośredni 

przełożony po wyrażeniu wymaganej opinii przedkłada arkusz komisji. 

 

§ 6. 1. Komisja oceniająca ustala ocenę w głosowaniu tajnym, podejmowanym zwykłą 

większością głosów przy udziale co najmniej połowy składu komisji. 

2. Komisja dokonuje oceny okresowej nauczyciela akademickiego, będącego jej 

członkiem, bez jego udziału. 

 

§ 7. 1. Komisja oceniająca obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej 

przewodniczącego. 

2. Z każdego posiedzenia komisji sporządza się protokół, który podpisuje 

przewodniczący i protokolant. 

3. Obecność na posiedzeniach komisji jej członkowie potwierdzają osobiście 

podpisem na listach obecności. 

 

§ 8. 1. Nauczyciel akademicki w wyniku oceny może uzyskać ocenę pozytywną lub 

negatywną. 

2. Jeżeli oceniany nauczyciel akademicki uzyskał ocenę negatywną, przewodniczący 

komisji jest zobowiązany umieścić w arkuszu uzasadnienie tej oceny. 

 

§ 9. Arkusz oceny okresowej nauczyciela akademickiego podpisuje przewodniczący 

oraz członkowie komisji. 

 

§ 10. 1. Ocena nauczyciela akademickiego zostaje mu przedstawiona na piśmie przez 

prorektora będącego przewodniczącym komisji. Oceniany nauczyciel wpisuje datę 

zapoznania się z oceną oraz podpisuje oświadczenie zawarte w arkuszu, że został 

pouczony o przysługującym mu środku odwoławczym od oceny negatywnej oraz  

o miejscu i terminie wniesienia odwołania. 

http://www.pwsz.konin.edu.pl/
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2. Komisja oceniająca w formie pisemnej przedstawia Rektorowi wyniki oceny 

okresowej oraz arkusze z oceną negatywną.  

3. Arkusz włączany jest do akt osobowych nauczyciela akademickiego. 

 

§ 11. 1. Od wyniku oceny okresowej nauczyciel akademicki może złożyć pisemne 

odwołanie do Rektora za pośrednictwem odwoławczej komisji oceniającej w terminie  

14 dni od dnia zapoznania się z treścią oceny. 

2. Odwoławczą komisję oceniającą powołuje Rektor w składzie: 

1) nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień doktora – 

przewodniczący; 

2) co najmniej dwóch nauczycieli akademickich, w tym jeden przedstawiciel 

reprezentujący dziedzinę naukową, do której przypisana jest dyscyplina 

naukowa wykazana przez osobę odwołującą się od oceny.  

3. W składzie komisji, o której mowa w ust. 2 nie mogą zasiadać osoby, które 

uprzednio dokonywały oceny nauczyciela akademickiego. 

 

§ 12. 1. Odwoławcza komisja oceniająca obraduje na posiedzeniach zwoływanych 

przez jej przewodniczącego, który wybierany jest spośród jej członków bezwzględną 

większością głosów, w głosowaniu tajnym. 

2. Z każdego posiedzenia komisji sporządzany jest protokół, który podpisuje 

przewodniczący i protokolant. 

3. Obecność na posiedzeniach komisji jej członkowie potwierdzają osobiście 

podpisem na liście obecności. 

 

§ 13. 1. Odwoławcza komisja oceniająca rozpatruje odwołania na podstawie 

dokumentów przedstawionych w postępowaniu oceniającym. 

2. Komisja może wysłuchać osobę ocenianą oraz jej przełożonego. 

3. Komisja po rozpatrzeniu sprawy zajmuje stanowisko w głosowaniu tajnym, zwykłą 

większością głosów przy udziale co najmniej połowy składu komisji, w którym: 

a) utrzymuje ocenę negatywną; 

b) zmienia ocenę negatywną – podaje uzasadnienie swojej decyzji, wskazując  

w szczególności stwierdzone naruszenie warunków i trybu oceny w formie protokołu. 

4. Stanowisko komisji przedstawiane jest Rektorowi, który podejmuje rozstrzygnięcie 

w sprawie odwołania. 

5. Rektor utrzymuje zaskarżoną ocenę w mocy albo zmienia ją na korzyść 

odwołującego się nauczyciela akademickiego o czym zawiadamia odwołującego się oraz 

dziekana wydziału w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu odwoławczej komisji 

oceniającej. 

6. Rozstrzygnięcie Rektora jest ostateczne. 

 

§ 14. Obsługę administracyjną komisji oceniającej i odwoławczej komisji oceniającej 

zapewnia Biuro Kadr, Płac i Stypendiów.  

 

§ 15. Wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy – Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce sprawy dotyczące ocen okresowych nauczycieli 

akademickich prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych. 
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§ 16. 1. Pierwsza ocena okresowa nauczycieli akademickich jest dokonywana do dnia  

31 grudnia 2021 r.1 i obejmuje cały okres, który upłynął od ostatniej oceny okresowej  

z tym, że: 

a) oceny osiągnięć nauczyciela akademickiego przed dniem 1 października  

2018 r. dokonuje się na podstawie dotychczasowych przepisów; 

b) oceny osiągnięć nauczyciela akademickiego od dnia 1 października 2018 r. 

dokonuje się na podstawie przepisów obowiązujących od dnia 1 października 

2018 r.  

2. W okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni nie przeprowadza 

się ocen okresowych nauczycieli akademickich2. 

 

§ 17. Traci moc zarządzenie nr 12/2018 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 21 marca 

2018 r. w sprawie dokonania okresowej oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych  

w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie.   

 

§ 18. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

          REKTOR 

 

        /-/dr hab. Artur Zimny  

prof. PWSZ w Koninie 

    

 

 

 

                                                 
1 Art. 324 ust 1 w zw. z 255 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 z późn. zm.). Zmieniony przez art. 60 pkt 13 lit. a ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r.  

o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 695). Wszedł  

w życie z dniem 18 kwietnia 2020 r. Wyciąg z ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2018  r. poz. 1669 z późn. zm.). 
Art. 324 

1.  Pierwsza ewaluacja jakości działalności naukowej, o której mowa w art. 265 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, 

obejmuje lata 2017-2021 i rozpoczyna się w dniu 1 stycznia 2022 r.  

Art. 255 

2. Pierwsza ocena okresowa, o której mowa w art. 128 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, jest dokonywana do końca roku 

poprzedzającego rok przeprowadzenia pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej, o której mowa w art. 265 ust. 1 

tej ustawy. 
2

 Art. 51 b ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. 

zm.). Dodany przez art. 63 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku  

z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 695). Wszedł w życie z dniem 18 kwietnia 2020 r.  


