
 

 

Działając na podstawie art. 128 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) i art. 255 ust. 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 uchwały nr 4/2019 
Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej oceny okresowej 
nauczycieli akademickich (Monitor Prawny PŚ z 2019 r. poz. 12), zarządza się, co następuje: 

§ 1 
Określa się kryteria oceny okresowej dla poszczególnych grup nauczycieli akademickich, rodzajów stanowisk oraz 
trybu i podmiotu dokonującego oceny okresowej, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 



 

 

§ 1 
1. Wszyscy nauczyciele akademiccy zatrudnieni na Politechnice Śląskiej podlegają ocenie okresowej nie rzadziej 

niż raz na cztery lata lub na wniosek rektora. 

2. Ocena dotyczy wykonywania przez nauczyciela akademickiego obowiązków wynikających z ustawy – Prawo  
o szkolnictwie wyższym i nauce oraz przestrzegania przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych,  
a także prawa własności przemysłowej. 

3. Rektor odrębnym zarządzeniem wyznacza termin i harmonogram przeprowadzenia oceny okresowej 
nauczycieli akademickich. 

4. Termin oceny okresowej nauczycieli akademickich przebywających na urlopie macierzyńskim, urlopie na 
warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim, urlopie wychowawczym lub 
urlopie dla poratowania zdrowia, a także odbywających służbę wojskową lub służbę zastępczą, ulega 
przedłużeniu o czas tej nieobecności. 

5. Nauczyciele akademiccy w terminie wyznaczonym przez rektora składają do kierownika podstawowej lub 
międzywydziałowej jednostki organizacyjnej indywidualny plan rozwoju tj. wskazują w arkuszu oceny 
okresowej kryteria, w których planują uzyskać osiągnięcia pozwalające spełnić wymagania do otrzymania oceny 
pozytywnej. Indywidualny plan rozwoju podpisuje nauczyciel akademicki a przyjmuje do wiadomości kierownik 
podstawowej lub międzywydziałowej jednostki organizacyjnej, w której zatrudniony jest pracownik. 

6. Nauczyciele akademiccy w terminie wynikającym z harmonogramu składają do kierownika podstawowej lub 
międzywydziałowej jednostki organizacyjnej arkusz oceny okresowej wraz z wydrukiem z bazy DOROBEK 
potwierdzającym informacje o dorobku publikacyjnym. 

7. Kierownik podstawowej lub międzywydziałowej jednostki organizacyjnej, w której zatrudniony jest pracownik, 
dołącza do arkusza oceny okresowej pracownika ocenę dokonaną przez studentów i doktorantów w zakresie 
obowiązków związanych z kształceniem i niezwłocznie przekazuje zgromadzoną dokumentację właściwej 
komisji oceniającej. 

8. Ocena dokonana przez studentów i doktorantów powinna zawierać zbiorcze wyniki ankiet ze wskazaniem 
liczby ankiet oraz skali, według której ocena została dokonana. Uwzględnia się wyłącznie te ankiety, które 
wypełniło co najmniej 20% liczebności grup, w których oceniany nauczyciel prowadzi zajęcia. 

§ 2 
1. Do dokonania oceny okresowej nauczycieli akademickich, o której mowa w art. 128 ustawy, powołuje się 

komisje oceniające. 

2. Oceny samodzielnych nauczycieli akademickich dokonują komisje powołane przez rektora. 

3. Oceny pozostałych nauczycieli akademickich dokonują komisje powołane przez rady jednostek. 

4. Liczbę członków komisji, o których mowa w ust. 2 i 3, określają odpowiednio rektor lub rady jednostek 
organizacyjnych, z tym że w skład komisji, o której mowa w ust. 2, wchodzi co najmniej trzech nauczycieli 
akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora PŚ. 

5. Komisje oceniające wybierają spośród siebie przewodniczącego. 

6. Można być członkiem tylko jednej komisji oceniającej. 

7. W czynnościach komisji oceniającej nie może brać udziału osoba, która z ocenianym: 

1) prowadzi wspólne gospodarstwo domowe, 

2) związana jest z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. 

8. Członek komisji oceniającej informuje przewodniczącego komisji o wystąpieniu okoliczności, o których mowa 
w ust. 7. 



 

 

9. Komisja dokonuje oceny nie później niż 30 dni od daty otrzymania dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 7. 

10. Członkowie komisji osobiście uczestniczą w jej posiedzeniach. Obecność na posiedzeniu komisji potwierdza się 
podpisem na imiennej liście obecności. 

11. W posiedzeniu komisji musi brać udział co najmniej połowa jej członków, jednak nie mniej niż trzy osoby. 

12. W razie niespełnienia warunków, o których mowa w ust. 11 przewodniczący komisji wyznacza nowy termin 
posiedzenia. 

13. Komisja ustala ocenę w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, zgodnie z definicją określoną  
w Statucie. 

14. Komisja oceniająca potwierdza, że oceniany w okresie objętym oceną nie dopuścił się naruszenia przepisów 
prawa autorskiego i praw pokrewnych, a także prawa własności przemysłowej, chyba, że z oświadczenia 
ocenianego lub z zebranych materiałów wynika inaczej. 

15. Przewodniczący komisji oceniającej umieszcza na arkuszu oceny jej uzasadnienie, które zawiera najważniejsze 
motywy decyzji komisji. 

16. Oceniany nauczyciel akademicki ma obowiązek zapoznania się z arkuszem oceny okresowej w terminie 7 dni 
od dnia wezwania przez przewodniczącego komisji oceniającej. Zapoznanie się z arkuszem oceny nauczyciel 
potwierdza podpisem. 

17. Kierownik podstawowej lub międzywydziałowej jednostki organizacyjnej przekazuje oryginał arkusza oceny do 
Działu Spraw Osobowych w celu dołączenia do akt osobowych pracownika, a jednostka organizacyjna 
przechowuje kopię arkusza wraz z dokumentacją, w której pracownik jest zatrudniony. 

§ 3 
1. Komisja oceniająca przyznaje nauczycielowi akademickiemu ocenę pozytywną albo ocenę negatywną. 

2. Liczba punktów podana w arkuszu oceny dotyczy osiągnięć uzyskanych przez nauczyciela akademickiego  
w 2-letnim okresie. 

3. Warunkiem otrzymania przez nauczyciela akademickiego zatrudnionego w dowolnej grupie pracowników 
oceny pozytywnej jest uzyskanie w 2-letnim okresie łącznie co najmniej 120 pkt., z tym że: 

1) w grupie pracowników badawczych co najmniej 100 pkt. za działalność naukową i organizacyjną, w tym co 
najmniej 20 pkt. za działalność naukową, o której mowa w pkt I i II, 

2) w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych co najmniej 80 pkt. za działalność naukową  
i organizacyjną, w tym co najmniej 20 pkt. za działalność naukową, o której mowa w pkt I i II, 

3) w grupie pracowników dydaktycznych co najmniej 20 pkt. za działalność dydaktyczną, o której mowa  
w pkt I lub za działalność naukową, o której mowa w pkt I i II. 

4. Do nauczycieli akademickich zatrudnionych w Studium Języków Obcych i w Ośrodku Sportu Politechniki 
Śląskiej kryterium punktowe określone w ust. 3 zmniejsza się o 50 %, a przepisu ust. 3 pkt 3 nie stosuje się. 

5. W przypadku stanowisk dydaktycznych niższych od stanowiska adiunkta odpowiednie podane kryteria 
punktowe zmniejsza się o 25%. 

6. Liczba punktów jest obliczana proporcjonalnie do wymiaru etatu i okresu, za który dokonywana jest ocena. 

§ 4 
W przypadku uzyskania negatywnej oceny okresowej nauczyciel podlega ponownej ocenie nie wcześniej niż po 
upływie 12 miesięcy od dnia zakończenia poprzedniej oceny, w ciągu których jest zobowiązany spełnić 
odpowiednio wymagania, o których mowa w § 3 ust. 3, co najmniej w 50 %. 

§ 5 
1. Nauczycielowi akademickiemu przysługuje odwołanie za pośrednictwem przewodniczącego komisji 

oceniającej do rektora w terminie do 14 dni od dnia otrzymania decyzji komisji oceniającej. 

2. Na odwołaniu umieszcza się datę wpływu, jeżeli odwołanie złożono osobiście lub załącza się kopertę, jeżeli 
odwołanie doręczono przesyłką pocztową. 

3. Komisja oceniająca może zmienić swoją decyzję na korzyść ocenianego nauczyciela akademickiego. Jeżeli 
komisja oceniająca nie zmieniła decyzji na korzyść ocenianego nauczyciela akademickiego, przewodniczący 
komisji niezwłocznie przekazuje odwołanie wraz z dokumentacją, na podstawie której dokonano oceny, do 
rektora. 

4. Rektor utrzymuje zaskarżoną ocenę w mocy albo zmienia ją na korzyść odwołującego. Rozstrzygnięcia rektora 
są ostateczne. 



 

 

5. Rektor zawiadamia o podjętym rozstrzygnięciu odwołującego oraz kierownika podstawowej lub 
międzywydziałowej jednostki organizacyjnej, w której odwołujący jest zatrudniony. 

6. Odwołanie oraz rozstrzygnięcie wraz z aktami sprawy włącza się do akt osobowych nauczyciela akademickiego. 

§ 6 
W arkuszu oceny okresowej nauczyciela akademickiego: 

1) należy wykazać wyłącznie publikacje i patenty afiliowane do Politechniki Śląskiej oraz projekty i prace 
zarejestrowane w Politechnice Śląskiej, z wyłączeniem osiągnieć w zakresie twórczości artystycznej, 

2) każde osiągniecie może być wykazane tylko jeden raz w kryterium wybranym przez pracownika, 

3) sformułowanie „za każdy rok” oznacza, że funkcja jest pełniona lub zadanie i praca są wykonywane w danym 
roku kalendarzowym przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy. 



 

 

Data oceny:  ..............................................................................................................................................................  

Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego:  .......................................................................................................  

Tytuł naukowy/stopień naukowy/tytuł zawodowy:  ...................................................................................................  

Jednostka organizacyjna:  ..........................................................................................................................................  

Podstawa zatrudnienia: mianowanie/umowa o pracę* do dnia: ………………...……..……..……/na czas nieokreślony* 

Stanowisko: .......................................................... od dnia:  ......................................................................................  

Wymiar czasu pracy:  .................................................................................................................................................  

Pensum/rok akademicki:  ...........................................................................................................................................  

Data poprzedniej oceny:  ............................................................................................................................................  

* właściwe zaznaczyć 

 

CZĘŚĆ I — INFORMACJE O OSIĄGNIĘCIACH NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I ORGANIZACYJNYCH 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA 



 

 



 

 

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA 





 

 

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA 



 

 

Łączna liczba punktów : …………….. 

Oświadczam, że mój dorobek w okresie objętym oceną nie narusza przepisów prawa autorskiego i praw 
pokrewnych, a także prawa własności przemysłowej. 
 
  ...................................................................  

(data i podpis ocenianego nauczyciela akademickiego) 

*  należy przyjąć liczbę pkt. wg wykazu MNiSW aktualnego na dzień składania niniejszej ankiety przez pracownika lub na dzień uzyskania 
osiągnięcia – przyjmuje się wyższą liczbę punktów 

** w przypadku większej liczby autorów, liczbę pkt. za czasopismo/patent/wzór/projekt należy podzielić przez liczbę autorów; wpisać nie mniej niż 
25% liczby punktów za czasopismo/patent/wzór/projekt; w przypadku prac we współautorstwie ze studentami liczbę punktów można powiększyć 
o 15% 

***w przypadku, gdy współautor publikacji afiliowany jest przy instytucji z pierwszej setki głównych list rankingów ARWU, THE, QS, tak wyliczoną 
liczbę punktów zwiększa się o 50% 



 

 

CZĘŚĆ II—OCENA KOMISJI OCENIAJĄCEJ 

 

 OCENA POZYTYWNA* OCENA NEGATYWNA* 

Uzasadnienie oceny: 

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 

podpis komisji w składzie: 

 

 ..............................................................................   .......................................  przewodniczący 
(imię i nazwisko)              (podpis) 

 

 ..............................................................................   .......................................  
(imię i nazwisko)              (podpis) 

 

 ..............................................................................   .......................................  
(imię i nazwisko)              (podpis) 

 

 ..............................................................................   .......................................  

(imię i nazwisko)              (podpis) 

 

POTWIERDZENIE ZAPOZNANIA SIĘ Z OCENĄ 

 

Z przedstawioną wyżej oceną zapoznałem/łam się w dniu ....................................................................................... . 

Zostałem/łam również poinformowany/a o możliwości odwołania się do rektora w terminie 14 dni od dnia 
przedstawienia niniejszej oceny. 

 

Zapoznałem/łam się: 

 

 ..................................................................  
(podpis ocenianego nauczyciela akademickiego) 

 

 ..................................................................  
(data i podpis bezpośredniego przełożonego) 

 

 ..................................................................  
(data i podpis kierownika podstawowej lub międzywydziałowej jedn. org.) 

 
 właściwe zaznaczyć 

 

 



 

 

CZĘŚĆ III – PROCEDURA ODWOŁAWCZA 

 

Data złożenia odwołania przez nauczyciela akademickiego:  ....................................................................................  
 
1. Data ponownego rozpatrzenia sprawy przez komisję oceniającą:  ......................................................................  

 
DECYZJA KOMISJI 

 
utrzymuje w mocy negatywną ocenę i kieruje sprawę do rektora* 
 
zmienia ocenę na pozytywną* 
 
Uzasadnienie decyzji komisji oceniającej po ponownym rozpatrzeniu sprawy: 

..............................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................  

 
podpis komisji w składzie: 

 

.........................................................................   .......................................  przewodniczący 
(imię i nazwisko)              (podpis) 

 

.........................................................................   .......................................  
(imię i nazwisko)              (podpis) 

 

.........................................................................   .......................................  
(imię i nazwisko)              (podpis) 

 

.........................................................................   .......................................  
(imię i nazwisko)              (podpis) 

 

2. Data rozpatrzenia odwołania przez rektora: 
 

DECYZJA REKTORA 
 

utrzymuje w mocy negatywną ocenę komisji oceniającej* 
 
zmienia ocenę na pozytywną* 
 
Uzasadnienie decyzji rektora: 

..............................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................  

 
.......................................  

(data i podpis rektora) 

 
 właściwe zaznaczyć 


