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REGULAMIN OKRESOWEGO OCENIANIA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH 

ZATRUDNIONYCH W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W KATOWICACH 

                                  

 

 

Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie § 75 ust. 11 Statutu Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach.   

 

 

§ 1 

Regulamin określa szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania procesu oceniania nauczycieli 

akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, zwanym dalej 

Uniwersytetem.   

 

§ 2 

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:  

1. Regulamin – Regulamin okresowego oceniania nauczycieli akademickich 

zatrudnionych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach; 

2. Pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego – osoba zatrudniona w Uniwersytecie  

na podstawie aktu mianowania lub umowy o pracę;  

3. Nauczyciel akademicki – osoba zatrudniona w Uniwersytecie jako pracownik 

naukowo-dydaktyczny (profesor zwyczajny, profesor nadzwyczajny, profesor 

wizytujący, adiunkt, asystent), pracownik dydaktyczny (starszy wykładowca, 

wykładowca, lektor, instruktor), dyplomowany bibliotekarz lub dyplomowany 

pracownik dokumentacji i informacji naukowej (starszy kustosz dyplomowany, 

starszy dokumentalista dyplomowany, kustosz dyplomowany, dokumentalista 

dyplomowany, adiunkt biblioteczny, adiunkt dokumentacji i informacji naukowej, 

asystent biblioteczny, asystent dokumentacji i informacji naukowej);               

4. Okresowe ocenianie pracowników – proces okresowego oceniania pracowników 

wraz z jego efektem – okresową oceną pracownika; 

5. Proces okresowego oceniania pracowników – wszelkie działania związane                                              

z przygotowaniem, przeprowadzeniem i wystawieniem pracownikom ocen 

okresowych;  

6. Okresowa ocena pracownika – ostateczny wynik procesu oceniania, na który 

składają się: suma punktów za aktywność pracownika w sferze naukowej i naukowo-

badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej, a także opinia bezpośredniego 

przełożonego w zakresie podejmowanej przez pracownika aktywności zawodowej 

oraz oceny jego postawy wobec obowiązków wynikających ze stosunku pracy;   

7. Dokumentacja okresowego oceniania – wszelkie dokumenty związane z procesem 

okresowego oceniania, w tym kwestionariusz oceny okresowej pracownika;  

8. Kwestionariusz oceny okresowej pracownika – dokument, w którym 

wyszczególnione są: punkty za aktywność pracownika w sferze naukowej i naukowo-

badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej, wynik sumaryczny uzyskanych punktów, 

opinia bezpośredniego przełożonego (obejmująca ocenę podejmowanej przez niego 

aktywności zawodowej oraz ocenę jego postawy wobec obowiązków wynikających ze 

stosunku pracy), syntetyczna ocena końcowa dokonana przez Komisję Oceniającą,  

a także ewentualne zadania wyznaczone pracownikowi do wykonania w okresie do 

następnej oceny okresowej.  

9. Oceniany – pracownik Uniwersytetu podlegający okresowemu ocenianiu; 
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10. Bezpośredni przełożony pracownika - kierownik katedry (samodzielnego zakładu, 

jednostki międzywydziałowej, jednostki ogólnouczelnianej); w odniesieniu do 

ocenianych kierowników katedr bezpośrednim przełożonym jest właściwy dziekan.  

W przypadku zmian w zakresie podporządkowania służbowego pracownika w okresie 

podlegającym ocenie, oceny dokonuje aktualny bezpośredni przełożony pracownika, 

po zasięgnięciu opinii poprzedniego przełożonego; 

11. Oceniający – pięcioosobowa Komisja Oceniająca powoływana przez rektora odrębnie 

dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych wchodzących w skład 

wydziału oraz dla pracowników zatrudnionych w jednostkach międzywydziałowych 

lub ogólnouczelnianych. W skład Komisji wchodzą: prorektor, właściwy lub 

wyznaczony dziekan, bezpośredni przełożony, przedstawiciel nauczycieli 

akademickich, o których mowa w § 45 ust. 1 pkt 4 Statutu Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach, wchodzący w skład Senatu niebędący pracownikiem 

wydziału, jednostki międzywydziałowej albo ogólnouczelnianej, w której jest 

zatrudniony oceniany pracownik oraz  przedstawiciel związków zawodowych 

działających przy Uniwersytecie. W odniesieniu do nauczycieli akademickich 

pełniących funkcję dziekana w skład Komisji Oceniającej wchodzą: prorektorzy, 

najstarszy w Senacie nauczyciel akademicki posiadający tytuł naukowy, niepełniący 

funkcji dziekana ani prodziekana i niebędący pracownikiem wydziału podległego 

ocenianemu dziekanowi, najstarszy w Senacie nauczyciel akademicki posiadający 

stopień naukowy doktora habilitowanego, niebędący pracownikiem wydziału 

kierowanego przez ocenianego dziekana oraz przedstawiciel związków zawodowych 

działających przy Uniwersytecie. 

W przypadku, gdy dziekan jest bezpośrednim przełożonym pracowników 

podlegających ocenie okresowej, w miejsce dziekana jako kierownika podstawowej 

jednostki organizacyjnej Uniwersytetu powoływany jest dziekan innego wydziału. 

W odniesieniu do nauczycieli pełniących funkcję rektora lub prorektora oceniającym 

jest pięcioosobowa Komisja Oceniająca powoływana przez Senat spośród 

wchodzących w skład Senatu  nauczycieli akademickich posiadających co najmniej 

stopień doktora habilitowanego;  

12. Rozmowa oceniająca – spotkanie Komisji z ocenianym, podczas którego omawiane 

są sposoby realizacji przez pracownika obowiązków służbowych, formułowane są 

ewentualne oczekiwania dotyczące zmian w postawie i zachowaniu pracownika oraz 

w przypadku oceny negatywnej wyznaczane są zadania niezbędne do osiągnięcia 

poprawy wyniku;  

13. Komisja ds. Weryfikacji Zasadności Odwołania od Oceny – zespół osób powołany 

przez rektora na potrzeby przygotowania decyzji o utrzymaniu w mocy lub propozycji 

zmiany oceny okresowej wystawionej przez komisję oceniającą; 

14. Odwoławcza Komisja Oceniająca – komisja powoływana przez Senat Uniwersytetu, 

która rozpatruje odwołania pracowników od oceny w przypadku, gdy:  

a) bezpośrednim przełożonym ocenianego jest rektor;  

b) odwołanie od oceny składa rektor lub prorektor. 

 

§ 3 

1. Oceną okresową objęci są wszyscy nauczyciele akademiccy zatrudnieni                              

w Uniwersytecie.  

2. Ocena okresowa pracowników przeprowadzana jest w oparciu o kwestionariusz oceny 

okresowej. Wzór kwestionariusza określa Senat w drodze uchwały.        
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§ 4 

1. Proces okresowego oceniania ma charakter: 

 powszechny, to znaczy, że obejmuje wszystkich nauczycieli akademickich 

zatrudnionych w Uniwersytecie, 

 zobiektywizowany, to znaczy, że poprzez stworzenie odpowiednich procedur, 

miar, regulaminu i narzucenie wymagań formalizacji, ocena powinna być 

uwalniana od subiektywnych lub wręcz tendencyjnych sądów,   

 rzetelny, czyli wykonywany miarodajnie z najwyższą starannością,  

 wiarygodny, czyli oparty nie tylko na wzajemnym zaufaniu co do intencji, 

merytorycznej poprawności i zgodności z zasadami prawa oraz etyki, a także 

podlegający standaryzacji i kontroli,  

 systematyczny i systemowy, to znaczy prowadzony z myślą o czasowej 

powtarzalności i racjonalnym powiązaniu z systemem zarządzania Uczelnią.   

2. Proces oceniania i sama ocena okresowa objęte są ochroną podobnie jak w przypadku 

danych osobowych. 

3. Wszystkie osoby uczestniczące w procesie oceniania zobowiązane są do zachowania 

tajemnicy służbowej. 

4. Każdy pracownik Uniwersytetu ma prawo do zapoznania się z trybem i zasadami 

okresowego oceniania przed rozpoczęciem procesu oceniania.  

5. Wszystkie osoby odpowiedzialne za informacje niezbędne w procesie okresowego 

oceniania, w tym oceniani, zobowiązane są do starannego ich przygotowania.  

 

§ 5 

1. Przedmiot i kryteria oceny okresowej wynikają z misji, wizji i celów strategii 

Uniwersytetu, a także uwzględniają bieżące uwarunkowania funkcjonowania Uczelni.   

2. Zasadniczymi kryteriami oceny są: aktywność nauczyciela akademickiego w zakresie 

działalności naukowej i naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej oraz 

przestrzeganie prawa autorskiego i praw pokrewnych, jak również prawa własności 

przemysłowej. 

3. Ocena działalności dydaktycznej uwzględnia między innymi ocenę z zakresu 

wypełniania przez nauczyciela akademickiego obowiązków dydaktycznych 

wystawioną przez studentów i doktorantów. Ocena ta przeprowadzana jest  

co najmniej raz w roku akademickim w formie badania ankietowego.  

4. Oceny nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Uniwersytecie dokonuje się  

w oparciu o kwestionariusz oceny okresowej, którego integralną częścią są wycenione 

w systemie punktowym efekty działalności pracownika w zakresie aktywności 

naukowej i naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej. Wycena punktowa 

dokonywana jest zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących na dzień 

dokonywania oceny przepisach prawa, podanymi do wiadomości nauczycieli 

akademickich wraz z decyzją o uruchomieniu procesu oceniania. 

5. Punkty uzyskane przez nauczyciela akademickiego w poszczególnych obszarach 

sumuje się, a uzyskana sumaryczna liczba punktów stanowi podstawę wartościowania 

aktywności nauczyciela akademickiego tym zakresie.             

6. Ocena okresowa nauczyciela akademickiego uwzględnia także opinię bezpośredniego 

przełożonego, obejmującą:  

a) ocenę aktywności zawodowej, podejmowanej przez pracownika w okresie 

podlegającym ocenie, 

b) ocenę postawy pracownika wobec obowiązków wynikających ze stosunku 

pracy.  
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Uzupełnieniem tej oceny może być przygotowana przez ocenianego pracownika 

dodatkowa informacja dotycząca jego aktywności w obszarach podlegających ocenie, 

dołączona w formie załączników do kwestionariusza oceny.  

7. Wartość punktowa efektów działalności nauczyciela akademickiego                                         

w poszczególnych obszarach aktywności oraz opinia bezpośredniego przełożonego 

stanowią podstawę do wystawienia przez Komisję oceniającą syntetycznej oceny 

końcowej - pozytywnej lub  negatywnej.  

8. Decyzje Komisji zapadają w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów. 

W przypadku równomiernego rozłożenia głosów o wyniku głosowania rozstrzyga 

przewodniczący komisji.  

   

§ 6 

1. Cykliczność przeprowadzania procesu oceniania nauczycieli akademickich określa 

rektor z zastrzeżeniem, że każdy pracownik naukowo-dydaktyczny powinien być 

oceniany nie rzadziej niż raz na cztery lata, natomiast pracownik dydaktyczny - nie 

rzadziej niż raz na dwa lata. W przyjętych okresach oceniania nie uwzględnia się 

okresów nieobecności w pracy wynikającej z przebywania na urlopie macierzyńskim, 

urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie 

rodzicielskim, urlopie wychowawczym lub urlopie dla poratowania zdrowia oraz 

okresu służby wojskowej lub służby zastępczej.   

2. Proces okresowego oceniania rozpoczyna się wydaniem odpowiedniej decyzji przez 

rektora. Dopuszcza się, że zakończenie procesu oceniania będzie następowało 

w różnych terminach dla poszczególnych ocenianych lub całych grup pracowniczych. 

3. Rektor z własnej inicjatywy lub na wniosek kierownika danej jednostki organizacyjnej 

może uruchomić w dowolnym okresie proces oceniania pracowników wybranych 

jednostek organizacyjnych lub wybranych pracowników, po zasięgnięciu opinii 

związków zawodowych.  

4. Każdy nowo przyjęty nauczyciel akademicki oceniany jest po upływie jednego roku 

od daty zatrudnienia. Kolejnej oceny dokonuje się zgodnie z harmonogramem 

przyjętym dla całej grupy pracowniczej, do której oceniany należy oraz  

w przypadkach, o których mowa w ust. 3.  

5. Procedura oceniania składa się z następujących etapów:  

a) podjęcie decyzji o rozpoczęciu okresowego oceniania, 

b) przygotowanie przez właściwe jednostki organizacyjne oraz samych 

ocenianych informacji wymaganych w kwestionariuszu oceny okresowej,  

c) dokonanie przez przełożonych oceny postawy podległych pracowników  

oraz podejmowanych przez nich aktywności,   

d) przeprowadzenie przez komisję rozmów oceniających oraz dokonanie oceny 

okresowej nauczycieli podlegających ocenie,  

e) formułowanie ewentualnych oczekiwań dotyczących zmian w postawie  

i zachowaniu pracownika, 

f) wyznaczenie pracownikowi, który uzyskał ocenę negatywną, zadań 

niezbędnych do osiągnięcia poprawy wyniku,  

g) rozpatrywanie złożonych przez pracowników odwołań i podjęcie przez rektora 

/Odwoławczą Komisję Oceniającą ostatecznej decyzji co do oceny. 

6. W przypadku długotrwałej i usprawiedliwionej nieobecności bezpośredniego 

przełożonego, uniemożliwiającej uzyskanie w wyznaczonym terminie opinii  

o podległych pracownikach, komisja dokonuje oceny okresowej bez uwzględnienia 

stanowiska bezpośredniego przełożonego.  
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7. Proces okresowego oceniania kończy się podpisaniem kwestionariusza okresowej 

oceny przez oceniającego i ocenianego. Złożony przez pracownika podpis nie oznacza 

akceptacji oceny wystawionej przez komisję, a jedynie potwierdzenie zapoznania się 

z treścią dokumentu.  

8. Wypełniony kwestionariusz oceny pracownika dołącza się do jego akt osobowych.     

9. Kserokopia kwestionariusza, o którym mowa w ust. 8, potwierdzona za zgodność  

z oryginałem, przekazywana jest przez pracowników Biura Zarządzania Kadrami 

ocenionemu nauczycielowi w terminie nie dłuższym niż czternaście dni od daty 

sporządzenia oceny.  

10. Nauczyciel akademicki potwierdza otrzymanie kserokopii kwestionariusza oceny,  

a w przypadku niemożności osobistego odbioru dokumentu zastosowanie mają 

przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. 

  

§ 7 

1. Od wystawionej oceny każdemu nauczycielowi akademickiemu przysługuje prawo 

wniesienia odwołania w ciągu 14 dni od daty zapoznania się z oceną. Odwołanie 

składa się do rektora, za pośrednictwem dyrektora Biura Zarządzania Kadrami.   

2. Odwołanie musi mieć formę pisemną i nawiązywać do konkretnych punktów procesu 

okresowego oceniania lub zapisów w kwestionariuszu oceny. 

3. W przypadku odwołania się pracownika od oceny wystawionej przez oceniającego, 

uprawnienie do zbadania zasadności odwołania i zmiany oceny przechodzi na rektora.  

4. Dla potrzeb rozpatrywania odwołań, z zastrzeżeniem ust. 16, rektor powołuje Komisję 

ds. Weryfikacji Zasadności Odwołania od Oceny, zwaną dalej Komisją.   

5. Skład Komisji ustala rektor, przy czym zasadą jest by:  

a) liczba członków Komisji wynosiła 5 osób, 

b) w składzie Komisji znajdowała się jedna osoba reprezentująca interesy osoby 

odwołującej się i przedstawiciel związków zawodowych, 

c) do składu Komisji wchodziły osoby, które nie uczestniczyły w procesie 

oceniania, w wyniku którego wniesiono odwołanie.  

6. Osobę reprezentującą interesy ocenianego wyznacza sam odwołujący. W przypadku, 

w którym żaden z pracowników Uniwersytetu nie wyraża zgody na reprezentację 

osoby odwołującej się, z urzędu staje się nią przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej 

do spraw nauczycieli akademickich lub inny jej członek, wyznaczony pisemnie przez 

tego przewodniczącego. 

7. Rektor wskazuje przewodniczącego i sekretarza Komisji oraz określa tryb pracy 

Komisji, przy czym funkcję przewodniczącego może pełnić każda osoba  

z wyłączeniem pracowników zatrudnionych w strukturach wydziału, w którym 

zatrudniony jest odwołujący się pracownik.   

8. Wszystkich członków Komisji obowiązuje tajemnica służbowa. 

9. Komisja rozpoczyna pracę w trybie i czasie wyznaczonym przez rektora.  

10. Zwołanie posiedzenia uznaje się za ważne w momencie skutecznego zawiadomienia 

wszystkich członków Komisji.  

11. Decyzje Komisji zapadają w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów. 

W przypadku równomiernego rozłożenia głosów o wyniku głosowania rozstrzyga 

przewodniczący komisji.  

12. Komisja ze swojej pracy składa rektorowi pisemne sprawozdanie, na którym 

podpisują się wszyscy obecni członkowie Komisji. Każdy członek Komisji ma prawo 

wprowadzić do sprawozdania zdanie odrębne.  

13. Na podstawie sprawozdania rektor podejmuje decyzję o utrzymaniu w mocy lub 

zmianie okresowej oceny wystawionej przez oceniającego.  
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14. W uzasadnionych przypadkach – w sprawie oceny działalności pracownika – rektor 

może zasięgać opinii ekspertów spoza Uniwersytetu.  

15. Sprawozdanie Komisji wraz z decyzją rektora dołącza się do akt osobowych 

pracownika. 

16. W przypadku, gdy bezpośrednim przełożonym ocenianego pracownika jest rektor lub 

gdy od oceny odwołuje się rektor bądź prorektor, odwołanie rozpatruje Odwoławcza 

Komisja Oceniająca powoływana przez Senat. Zapisy ust. 5-11 oraz ust. 14 stosuje się 

odpowiednio. Po rozpoznaniu sprawy Komisja podejmuje ostateczną decyzję  

o utrzymaniu w mocy lub zmianie okresowej oceny, wystawionej przez rektora, jako 

oceniającego lub wystawionej przez Komisję oceniającą rektora lub prorektora. 

Protokół z postępowania wraz z decyzją Odwoławczej Komisji Oceniającej dołącza 

się do akt osobowych pracownika. 

 

§ 8 

1. Proces oceniania i jego efekty stanowią podstawę podejmowania decyzji w zakresie 

zarządzania zasobami ludzkimi Uniwersytetu związanych z wynagradzaniem, 

nagradzaniem, podnoszeniem kwalifikacji (rozwojem) lub rozwiązaniem stosunku 

pracy z pracownikiem.  

2. Otrzymanie przez pracownika oceny negatywnej może: 

a) stanowić podstawę rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy  

za wypowiedzeniem  

lub  

b) skutkować przeprowadzeniem ponownej oceny po upływie jednego roku od 

daty uzyskania oceny negatywnej. Uzyskanie oceny pozytywnej nie wpływa 

na termin przeprowadzenia, zgodnie z § 6 ust. 1-3, kolejnej oceny okresowej. 

3. W przypadku otrzymania przez nauczyciela dwóch kolejnych ocen negatywnych, 

rektor za wypowiedzeniem rozwiązuje stosunek pracy z pracownikiem. 

4. Komisje oceniające sporządzają zbiorcze raporty o przebiegu i wynikach okresowej 

oceny pracy nauczycieli akademickich i przedkładają je rektorowi.  

 

§ 9 

1. Przed każdą decyzją rektora o uruchomieniu procesu okresowego oceniania Biuro 

Zarządzania Kadrami dokonuje przeglądu adekwatności zapisów Regulaminu 

i rekomenduje stosowne zmiany. 

2. Zmiany w Regulaminie muszą być przekazane pracownikom z takim wyprzedzeniem,  

aby do czasu kolejnej oceny było możliwe przygotowanie się pracownika do nowych 

wymagań. Zalecanym czasem powiadomienia o zmianach jest okres tuż  

po przeprowadzonej okresowej ocenie. Ze względu na specyfikę poszczególnych grup 

pracowniczych podlegających ocenie sprawę powiadamiania o zmianach pozostawia 

się decyzji rektora. 

3. W sytuacji konieczności dostosowania aktywności nauczycieli akademickich  

do obowiązujących wymogów parametryzacji, rektor może dokonać zmian w katalogu 

ocenianych efektów działalności, przy zachowaniu zasady, o której mowa w ust. 2.    


