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Rozdział 1 

PODSTAWA PRAWNA ORAZ CELE POLITYKI KADROWEJ 

 
§ 1. 

 
PODSTAWA PRAWNA 

 
Podstawę prawną stanowi Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 
20.07.2018 r. (Dz.U. poz. 2021 poz. 478 z pozn. zm.), zwana dalej Ustawą oraz Statut 
Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu.  

 
§ 2. 

 
CELE POLITYKI KADROWEJ 

 
1. Podstawowym celem polityki kadrowej Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą  

w Poznaniu jest dobór profesjonalnej, zaangażowanej w działalność dydaktyczną  
i badawczą kadry: pracowników, wykładowców i nauczycieli akademickich, których 
kompetencje, wiedza i doświadczenie praktyczne odpowiadają prowadzonym 
kierunkom studiów, a także tworzenie zespołów pracowników dydaktycznych, 
badawczo-dydaktycznych zapewniających odpowiadającą przyjętym standardom 
jakość kształcenia.  

2. Ponadto politykę kadrową w zakresie rozwoju i doskonalenia kadry można ująć 
poprzez następujące cele szczegółowe: 
1) włączanie poszczególnych pracowników w działalność badawczą, dydaktyczno-

wychowawczą i organizacyjną Uczelni i Wydziałów; 
2) wspieranie i motywowania kadry do rozwoju zawodowego i badawczego oraz 

podnoszenie kompetencji dydaktycznych;  
3) dofinansowywanie rozwoju naukowego, w tym prac doktorskich i habilitacyjnych. 

 

Rozdział 2 

KRYTERIA DOBORU KADRY 
 

§ 3. 
 

1. Polityka kadrowa oparta jest na tworzeniu i rozbudowywaniu wykwalifikowanej kadry, 

zatrudnianiu nauczycieli akademickich z kraju i z zagranicy o wysokich kompetencjach 

zawodowych i znaczących osiągnięciach naukowych, a także młodych pracowników, 

wyróżniających się w okresie studiów magisterskich i doktorskich, dbanie o ich rozwój 

naukowy poprzez inspirację do aktywności badawczej oraz dydaktyczno-

wychowawczej. 

2. Najważniejsze kryteria doboru wykładowców i nauczycieli akademickich:  

1) skorelowanie deklarowanych dyscyplin naukowych z prowadzonymi kierunkami 
studiów; 

2) skorelowanie dorobku naukowego, doświadczenia praktycznego, posiadanych 
kwalifikacji z prowadzonymi kierunkami studiów oraz wyszczególnionymi 
przedmiotami w harmonogramach realizacji programów studiów; 

3) dobór osób będących autorytetami naukowymi i/lub doświadczonymi 
profesjonalistami w dziedzinie prowadzonych przedmiotów;  
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4) dobór osób z grona nauczycieli praktyków z wieloletnim, specjalistycznym 
doświadczeniem poprzez nawiązywanie relacji z otoczeniem społeczno-
gospodarczym Uczelni; 

5) dobór młodej zaangażowanej kadry, rekrutującej się z grona bardzo dobrych  
i wyróżniających się studentów studiów magisterskich i doktorskich; 

6) dobór osób posiadających kompetencje do budzenia ciekawości poznawczej, 
zdobywania wiedzy, rozbudzania zainteresowań oraz pasji; 

7) dobór osób cechujących się wysoką kulturą osobistą, dbających o dobro 
społeczności akademickiej, utożsamiających się z wizją i misją Uczelni. 

 

Rozdział 3 

GRUPY I STANOWISKA,  
NA JAKICH ZATRUDNIANI SĄ NAUCZYCIELE AKADEMICCY 

 
§ 4. 

 
1. Adekwatnie do zapisów ustawowych oraz § 21 Statutu Wyższej Szkoły 

Bezpieczeństwa „Pracownikami uczelni są nauczyciele akademiccy oraz pracownicy 

niebędący nauczycielami akademickimi. Nauczycielem akademickim może być osoba, 

która: 1) posiada kwalifikacje określone w ustawie i statucie; 2) ma pełną zdolność do 

czynności prawnych; 3) korzysta z pełni praw publicznych; 4) nie była skazana 

prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo 

skarbowe; 5) nie została ukarana karą dyscyplinarną polegającą na wydaleniu z pracy 

w uczelni z zakazem wykonywania pracy w uczelniach na okres od 6 miesięcy do 5 lat 

lub na pozbawieniu prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na 

okres 10 lat; 6) posiada co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub 

równorzędny; 7) posiada odpowiednie kompetencje do realizacji zadań badawczo-

dydaktycznych, badawczych lub dydaktycznych. 

2. Nauczyciele akademiccy zatrudniani są w następujących grupach pracowników: 

1) dydaktycznych; 
2) badawczych; 
3) badawczo-dydaktycznych. 

3. Pracownicy badawczo-dydaktyczni i badawczy są zatrudnieni na stanowiskach:  

1) profesora;  
2) profesora uczelni;  
3) adiunkta;  
4) asystenta.  

4. Pracownicy dydaktyczni są zatrudnieni na stanowiskach:  

1) profesora; 
2) profesora uczelni;  
3) adiunkta;  
4) asystenta;  
5) starszego wykładowcy;  
6) wykładowcy;  
7) lektora;  
8) instruktora.  

5. Stanowiska pracy tworzy i znosi, w trybie zarządzenia rektor adekwatnie do potrzeb 

wynikających ze struktury organizacyjnej i funkcjonalnej uczelni”. 
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Rozdział 4 

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE PRZY ZATRUDNIANIU  
NAUCZYCIELI AKADEMICKICH ORAZ  

PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI 
 

§ 5. 
 

1. Wymagania przy zatrudnianiu na stanowisko profesora: 

1) tytuł profesora; 
2) znaczące osiągnięcia w zakresie kształcenia kadry naukowej oraz pracy 

dydaktycznej; 
3) publikacje naukowe we wskazanej dyscyplinie/dyscyplinach (książki, podręczniki, 

artykuły w uznanych czasopismach);  
4) doświadczenie w kierowaniu projektami badawczymi, udział w projektach 

badawczych; 
5) krajowe lub zagraniczne staże naukowe; 
6) działania organizacyjne: pełnienie funkcji na uczelni, udział w pracach komisji, 

zespołów, stowarzyszeń; 
7) bogate doświadczenie dydaktyczne i/lub doświadczenie zawodowe skorelowane  

z powierzanymi zajęciami 
2. Wymagania przy zatrudnianiu na stanowisko profesora uczelni: 

1) co najmniej stopień doktora oraz znaczące osiągnięcia/lub stopień doktora lub 
doktora habilitowanego; 

2) promotorstwo, osiągnięcia dydaktyczne; 
3) publikacje naukowe we wskazanej dyscyplinie/dyscyplinach;  
4) doświadczenie w kierowaniu projektami badawczymi, udział w projektach 

badawczych; 
5) krajowe lub zagraniczne staże naukowe; 
6) działania organizacyjne: pełnienie funkcji na uczelni, udział w pracach komisji, 

zespołów, stowarzyszeń; 
7) bogate doświadczenie dydaktyczne i/lub doświadczenie zawodowe skorelowane  

z powierzanymi zajęciami. 
3. Wymagania przy zatrudnianiu na stanowisko adiunkta: 

1) co najmniej stopień doktora; 
2) dorobek naukowy skorelowany ze wskazaną dyscypliną naukową, 
3) czynny udział w działalności naukowej (konferencje, sympozja itp.); 
4) krajowe lub zagraniczne staże naukowe; 
5) bogate doświadczenie dydaktyczne i/lub doświadczenie zawodowe skorelowane  

z powierzanymi zajęciami. 
4. Wymagania przy zatrudnianiu na stanowisko asystenta: 

1) co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny; 
2) dobra opinia z okresu studiów (średnia ocen, aktywność w kołach naukowych, inna 

działalność, publikacje, udział w konferencjach naukowych); 
3) predyspozycje do pracy dydaktycznej; 
4) bogate doświadczenie dydaktyczne i/lub doświadczenie zawodowe skorelowane  

z powierzanymi zajęciami. 
5. Wymagania przy zatrudnianiu na stanowisko starszego wykładowcy: 

1) tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera,  
2) predyspozycje do pracy dydaktycznej;  
3) bogate doświadczenie dydaktyczne i/lub doświadczenie zawodowe skorelowane  

z powierzanymi zajęciami. 
6. Wymagania przy zatrudnianiu na stanowisko wykładowcy: 

1) tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera,  
2) predyspozycje do pracy dydaktycznej;  
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3) doświadczenie dydaktyczne i/lub doświadczenie zawodowe skorelowane  
z powierzanymi zajęciami. 

7. Wymagania przy zatrudnianiu na stanowisko lektora: 

1) minimum tytuł zawodowy magistra filologii (angielskiej, niemieckiej, rosyjskiej); 
2) predyspozycje do pracy dydaktycznej; 
3) doświadczenie dydaktyczne i/lub doświadczenie zawodowe skorelowane  

z powierzanymi zajęciami. 
8. Wymagania przy zatrudnianiu na stanowisko instruktora: 

1) tytuł zawodowy magistra lub  równorzędny; 
2) predyspozycje do pracy dydaktycznej i instruktorskiej; 
3) doświadczenie dydaktyczne i/lub doświadczenie zawodowe skorelowane  

z powierzanymi zajęciami. 
 

Rozdział 5 

STRATEGIA POLITYKI KADROWEJ 
 

§ 6. 
 

Działania w zakresie polityki kadrowej Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa stanowią 
poziom strategiczny zarządzania Uczelnią i są realizowane w następujących 
obszarach:  
1) planowanie zatrudnienia i rekrutacja; 
2) rozwój i wynagradzanie; 
3) ocena pracowników.  

 
§ 7. 

 
Planowanie zatrudnienia i rekrutacja 

 
1. Planowanie zatrudnienia opiera się na ściśle określonych podstawach wynikających  

z zapisów ustawowych, tj. zajęcia są prowadzone przez nauczycieli akademickich 
zatrudnionych w danej uczelni posiadających kompetencje i doświadczenie 
pozwalające na prawidłową realizację zajęć oraz przez inne osoby, które posiadają 
takie kompetencje i doświadczenie. W ramach programu studiów o profilu praktycznym 
– co najmniej 50% godzin zajęć prowadzonych jest przez nauczycieli akademickich 
zatrudnionych w tej uczelni jako podstawowym miejscu pracy. 

2. Procedurę rekrutacyjną nauczyciela akademickiego lub pracownika niebędącego 
nauczycielem akademickim uruchamia pisemny lub ustny wniosek złożony do rektora 
przez prorektora, dziekana, przedstawiciela Rady Pracodawców lub innego 
interesariusza Uczelni. Decyzję o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej podejmuje 
rektor, w oparciu o złożony wniosek lub z własnej inicjatywy. 

3. Nauczyciele akademiccy zobowiązani są do złożenia oświadczeń:  
1) nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Uczelni w ramach stosunku pracy w grupie 

pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych, zobowiązani są do złożenia  

u kierownika kadr wskazanych oświadczeń: 

− oświadczenia o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub 

artystycznej (załącznik nr 1); 

− upoważnienia do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność 

naukową (załącznik nr 2). 

2) oświadczenia, o których mowa w pkt. 1, należy złożyć w terminie 14 dni od dnia 

zatrudnienia, nie później niż do dnia 31 grudnia roku, w którym pracownik został 

zatrudniony. W przypadku zmiany dyscypliny oświadczenie składa 

się niezwłocznie; 
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3) oświadczenia, o których mowa w pkt. 1, należy złożyć u kierownika kadr; 

4) informacji dotyczących treści składanych oświadczeń (załącznik nr 1 i załącznik nr 

2) udziela Dział Administracji. 

4. Warunki zatrudniania w grupie pracowników niebędących nauczycielami 

akademickimi: 

1) przy zatrudnianiu pracownika w grupie pracowników niebędących nauczycielami 

akademickimi obowiązują wymagania określone w Regulaminie wynagradzania 

oraz Regulaminie pracy Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa; 

2) zatrudnienie na podstawie umowy o pracę następuje na okres próbny (maks. do  

3 miesięcy), na czas określony lub czas nieokreślony. 

 
§ 8. 

 
Rozwój pracowników 

 
1. Władze Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa przykładają dużą wagę do rozwoju 

zawodowego pracowników, w szczególności młodych. Uczelnia wspomaga i wspiera 
w podnoszeniu kwalifikacji, dydaktycznych, naukowych, związanych z szeroko 
rozumianą działalnością i pracą na rzecz Uczelni. Rektor na wniosek pracownika, 
nauczyciela akademickiego może wyrazić zgodę na finansowanie kosztów 
przeprowadzenia przewodu doktorskiego lub habilitacyjnego, a także sfinansowanie  
w części lub całości udziału w konferencji, sympozjum czy prowadzenie badań 
naukowych.  

2. Wszyscy pracownicy badawczy i badawczo-dydaktyczni zatrudnieni w Uczelni na 
podstawie umowy o pracę zobowiązani są do prowadzenia działalności naukowej 
adekwatnie do deklarowanych dyscyplin naukowych. Działalność naukowa powinna 
obejmować co najmniej jedną publikację naukową w przeciągu roku kalendarzowego, 
udział w konferencji/ lub konferencjach naukowych, a także inne działania służące 
naukowemu rozwojowi. Uczelnia organizuje cykle konferencji krajowych oraz 
międzynarodowych. 

3. W Wyższej Szkole Bezpieczeństwa wynagrodzenie wypłacane jest na podstawie 
Regulaminu Wynagradzania. Wynagrodzenie nauczycieli WSB jest zróżnicowane  
i uwarunkowane posiadanym stopniem kwalifikacji, obciążeniem dydaktycznym – 
liczbą godzin stanowiących pensum dydaktyczne, zaangażowaniem w pracę 
badawczo-naukową, zaangażowaniem w proces dyplomowania studentów i prace 
organizacyjne. Wynagrodzenie stanowi mechanizm motywujący pracowników do 
wzrostu jakości i efektywności świadczonej pracy. Łączy się także z motywacją do 
uzyskiwania przez nauczycieli akademickich wyższych stopni naukowych. Uzyskanie 
kolejnego szczebla w rozwoju naukowym łączy się z awansem i uzyskaniem wyższego 
wynagrodzenia. 

4. W ramach wsparcia pracowników Uczelnia przygotowuje i realizuje cykle spotkań 
naukowych, poświęconych działalności badawczej, narad metodycznych, które  
w zależności od potrzeb, mają charakter informacyjny lub doskonalący warsztat pracy 
nauczyciela akademickiego, a także cykle szkoleń i instruktaży metodycznych dla 
wszystkich wykładowców i nauczycieli akademickich. Uczelnia, a w tym Wydziały, 
organizują m. in. szkolenia z zakresu prowadzenia zajęć zdalnych. Prowadzone 
szkolenia mają na celu zapoznanie ich odbiorców z narzędziami do nauki zdalnej, tj.  
z platformą Eduportal oraz MS Teams. Szkolenia mają charakter głównie warsztatowy, 
przekazywana wiedza ma charakter etapowy, tj. prowadzone szkolenia na początku 
pozwalają odbiorcom nabyć umiejętności podstawowe (takie, jak np. pobieranie 
aplikacji MS Teams, logowanie się do platformy edukacyjnej, następnie zakładanie 
zajęć na platformie oraz w aplikacji MS Teams, oczekiwanie odbiorców w poczekalni, 
wpuszczanie osób na zajęcia, pobieranie listy obecności, korzystanie z podstawowych 
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narzędzi typu mikrofon i kamera, ustawianie ich funkcji, udostępnianie pulpitu, 
zakładanie konsultacji on-line oraz radzenie sobie z problemami, które są z nimi 
związane), a także pozwalają dostosować funkcje platformy/MS Teams do formy 
prowadzonych zajęć (np. sposoby prowadzenia wykładu, sposoby prowadzenia 
ćwiczeń, dzielenie na pokoje, udostępnianie tablicy, prezentowanie materiałów 
dźwiękowych i filmowych, inne możliwości/funkcje platformy i MS Teams). 

5. W Uczelni powołany jest  metodyk - osoba przygotowująca materiały multimedialne  
w ramach przedsięwzięcia pn. „Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie 
prowadzenia zajęć  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 
odległość”. Zadaniem powołanego pracownika  jest: pomoc w procesie przygotowania 
materiałów do kształcenia zdalnego, przekazywanie oraz ugruntowywanie wiedzy  
w zakresie metod i technik kształcenia na odległość, wsparcie w efektywnym 
wykorzystywaniu różnych alternatywnych technik i form zaliczeń czy wykładów on-line 
oraz pełnienia dyżurów, aby umożliwić nauczycielom akademickim i innym osobom 
prowadzącym zajęcia konsultacje. 

6. Dedykowane wykładowcom i nauczycielom akademickim szkolenia metodyczne to  
m. in: 
1) elementy profesjonalnej prezentacji (warsztaty);  
2) wzorcowa realizacja pierwszych zajęć dydaktycznych; 
3) wykorzystanie możliwości platformy edukacyjnej oraz aplikacji MTeams; 
4) nowoczesne metody kształcenia zdalnego i stacjonarnego. 

7. Nagrody i wyróżnienie przyznaje się na zasadach określonych Regulaminem pracy 
Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa . 
1) pracownikom, którzy przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie 

inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości przyczyniają się 
szczególnie do wykonywania zadań Uczelni, mogą być przyznawane nagrody  
i wyróżnienia; 

2) nauczycielom akademickim mogą być przyznawane nagrody za osiągnięcia 
naukowe, dydaktyczne lub organizacyjne albo za całokształt dorobku; 

3) odpis zawiadomienia o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia składa się do akt 
osobowych pracownika. 

 
§ 9. 

 

Ocena pracowników 
 

1. Zgodnie z zapisami ustawowymi „nauczyciel akademicki, z wyjątkiem rektora, podlega 
ocenie okresowej, w szczególności w zakresie wykonywania obowiązków, o których 
mowa w art. 115, oraz przestrzegania przepisów o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych, a także o własności przemysłowej. Ocena okresowa może być pozytywna 
albo negatywna. Ocena okresowa jest dokonywana nie rzadziej niż raz na 4 lata lub 
na wniosek rektora”. 

2. Wyniki okresowej oceny pracy nauczycieli akademickich mają wpływ na politykę 
kadrową Uczelni. W przypadku powtarzających się słabych ocen pracy dydaktycznej, 
naukowej i organizacyjnej nauczyciela, jego bezpośredni przełożony zobowiązany jest 
do przeprowadzenia rozmowy wyjaśniającej. Uzyskanie negatywnej okresowej oceny 
nauczyciela akademickiego może stanowi podstawę dla rozwiązania z nim stosunku 
pracy. 

3. Pracownicy oraz nauczyciele akademiccy podlegają również bieżącej ocenie 
bezpośrednich przełożonych. Podstawą dokonywania ocen pracowników, nauczycieli 
akademickich jest weryfikacja rzetelności w realizowaniu obowiązków, w tym 
obowiązków organizacyjnych, dydaktycznych, wychowawczych. 

4. Istotnymi elementami oceny działalności dydaktycznej są: 
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1) hospitacje zajęć, przeprowadzane w każdym semestrze według harmonogramu 
hospitacji,  

2) ewaluacje zajęć przeprowadzane w każdym semestrze w postaci ankiet 
ewaluacyjnych wypełnianych przez studentów po zakończeniu każdego cyklu 
kształcenia. Ewaluacja obejmuje elektroniczną ewaluację pracy nauczyciela przez 
studentów oraz ankietę papierową, 

3) wybór nauczyciela roku dokonywany przez studentów na koniec każdego roku 
akademickiego. Wybrany nauczyciel/nauczyciele zostają dodatkowo wyróżnieni na 
uroczystościach absolutoryjnych i inauguracyjnych. 

 

Rozdział 6 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
 

§ 10. 
 

1. Politykę kadrową w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa prowadzi rektor Uczelni przy 
współudziale kanclerza.  

2. Realizacja zamierzeń polityki kadrowej należy do dziekanów wydziałów, kierowników 
jednostek ogólnouczelnianych oraz kierownika kadr.  

 
 

 
 

REKTOR 
 

dr Andrzej ZDUNIAK 
 
 

 
 


