
Stanowisko Komisji ds. Nauki Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich  

w sprawie oceny okresowej nauczycieli akademickich. 

 

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich wyraża obawy związane  

z niemożliwością przeprowadzenia oceny okresowej nauczycieli akademickich zgodnie z art. 

128 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.  

Z treści art. 255 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

 o szkolnictwie wyższym i nauce wynika, że pierwsza ocena okresowa powinna być 

dokonywana do końca roku poprzedzającego rok przeprowadzenia pierwszej ewaluacji jakości 

działalności naukowej. Przedstawiony stan prawny wskazuje, ze pierwsza ocena okresowa 

powinna zostać przeprowadzona najpóźniej do dnia 31 grudnia 2021 r. Termin ten nie będzie 

mógł być zachowany, jeżeli w dalszym ciągu obowiązywać będzie ograniczenie lub 

zawieszenie funkcjonowania uczelni (Rozp. MNiSW z dnia 16 października 2020 r.). Art. 51b 

ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym wskazuje bowiem, że w okresie 

ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni nie przeprowadza się ocen okresowych 

nauczycieli akademickich. Brak jest natomiast jakiekolwiek przepisu, który wskazywałby,  

że w okresie obowiązywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii  

i związanymi z tym ograniczeniami w funkcjonowaniu uczelni na dzień 1 stycznia 2022 r., 

pierwsza ewaluacji jakości działalności naukowej zostanie odroczona, zawieszona czy też 

termin jej przeprowadzenia zostanie odpowiednio zmieniony. Obecny stan prawny oznacza 

zatem, że jeżeli w dalszym ciągu obowiązywać będzie ograniczenie lub zawieszenie  

w funkcjonowaniu uczelni, przeprowadzenie ocen okresowych nauczycieli akademickich przed 

pierwszą ewaluacją jakości działalności naukowej nie będzie prawnie możliwe. 

Przedstawiciele polskich uczelni wskazują na trudności związane z oceną pracowniczą.  

Z jednej strony regularnie przeprowadzana ocena jest niezbędna do właściwego zarządzania 

kapitałem ludzkim w jednostce i w efekcie do zarządzania na poziomie strategicznym. Z drugiej 

strony zrozumiałe jest, że w obliczu pandemii trudno jest wymagać od pracowników uczelni, 

w tym również uczelni medycznych, pełnego zaangażowania w pracę badawczą.  

Niemniej jednak Komisja ds. Nauki KRASP zwraca się z prośbą o prawne uregulowanie 

opisanego problemu. Trudno, w obliczu trwającej pandemii, wskazać konkretną datę, do której 

powinna zostać przeprowadzona ocena okresowa nauczycieli akademickich. Jednakże 

konieczne jest uregulowanie kwestii związanych z przeprowadzaniem oceny pracowniczej 

przed końcem okresu ewaluacji, jak również umożliwienie jej przeprowadzenia w możliwie 

najszybszym terminie. 
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