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OCENA OKRESOWA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W ROKU 2021  

A NIEOBECNOŚCI WSKAZANE W § 137 UST. 3 STATUTU UŚ 

Zgodnie z § 3 ust. 3 Regulaminu pierwszej oceny okresowej nauczycieli akademickich 

zatrudnionych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach przeprowadzanej w 2021 roku 

(zarządzenie nr 132 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 21.08.2020 r.) 

w przypadku nieobecności nauczyciela akademickiego w pracy wynikającej z jednej 

z okoliczności wskazanych w § 137 ustęp 3 statutu, tj. przebywania na: 

• na urlopie macierzyńskim, 

• urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, 

• urlopie ojcowskim,  

• urlopie rodzicielskim,  

• urlopie wychowawczym, 

• urlopie dla poratowania zdrowia, 

• odbywania służby wojskowej lub służby zastępczej,  

termin pierwszej oceny okresowej ulega przedłużeniu o czas tej nieobecności.  

Za zgodą nauczyciela akademickiego wyrażoną na piśmie ocena może być przeprowadzona 

w pierwotnym terminie; w takim przypadku przy jej dokonywaniu uwzględnia się okres 

nieobecności ze wskazanych przyczyn. Nieudzielenie zgody nie może powodować 

negatywnych skutków dla nauczyciela akademickiego.  

1. W JAKI SPOSÓB WYRAZIĆ ZGODĘ NA OCENĘ? 

Należy złożyć pismo za pośrednictwem służbowej poczty elektronicznej na adres 

ocena.okresowa@us.edu.pl w terminie do 20 września 2021 r. Pismo powinno być skierowane 

do JM Rektora i zawierać zgodę na poddanie się ocenie okresowej odbywającej się 

1 października-30 listopada 2021 r. Wiadomość powinna określać także imię i nazwisko oraz 

numer pracowniczy wnioskującego. 
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Zgodnie z przepisem § 3 ust. 3 Regulaminu pierwszej oceny okresowej nauczycieli 

akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach przeprowadzanej w 2021 

roku (zarządzenie nr 132 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 21.08.2020 r.) 

wyrażam zgodę na poddanie mnie ocenie okresowej nauczyciela akademickiego odbywającej 

się 1 października-30 listopada 2021 r.  

Z poważaniem 

imię i nazwisko 

numer pracowniczy 

2. JAKI JEST OKRES OCENY? 

• okres oceny w przypadku pracowników ocenionych w ostatniej ocenie w 2019 r. 

1 stycznia 2019 r. – 30 września 2021 r.  

• okres oceny w przypadku pracowników, którzy nie zostali ocenieni w ostatniej ocenie 

w 2019 r. 

Okres, za który pracownik podlega ocenie jest ustalony indywidualnie na podstawie 

analizy historii jego zatrudnienia, nieobecności wymienionych powyżej oraz 

terminu ostatniej przeprowadzonej oceny. Każdorazowo dotyczy okresu, w którym 

pracownik świadczy pracę. 

http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1322020
mailto:ocena.okresowa@us.edu.pl
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3. JAKIE KRYTERIA OBOWIĄZUJĄ? 

• kryteria obowiązujące w najbliższej ocenie za okres 01.01.2019-30.09.2021 są 

określone w załącznikach do Regulaminu pierwszej oceny okresowej nauczycieli 

akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach przeprowadzanej 

w 2021 roku (zarządzenie nr 132 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 

21.08.2020 r.): http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1322020 

• kryteria obowiązujące w poprzedniej ocenie za lata 2015 – 2018 określone zostały 

w rozdziale XXVIII  Statutu UŚ z 24.01.2012 r. z późn. zm., art. 132 ustawy Prawo 

o Szkolnictwie Wyższym z 27.07.2005 r. z późn. zm. oraz w zarządzeniu nr 58 Rektora 

UŚ z dnia 30.04.2013 r. w sprawie określenia wzoru karty oceny pracy nauczyciela 

akademickiego http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-582013 

4. JAKI JEST TERMIN PRZEPROWADZENIA OCENY PO WYRAŻENIU 

ZGODY?  

Termin przeprowadzenia oceny okresowej jak na zasadach ogólnych. 

5. JAKI TERMIN PRZEPROWADZENIA OCENY BEZ ZŁOŻENIA 

OŚWIADCZENIA O ZGODZIE? 

Termin przeprowadzenia oceny okresowej w przypadku pracowników zwolnionych 

z oceny w terminie 1.10.2021 – 30.11.2021 na podstawie § 137 ustęp 3 Statutu  zostanie 

ustalony i ogłoszony w późniejszym czasie.  

 

http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-1322020
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