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Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
dr hab. inz. Jacek Wrobel. prof, nadzw.

Dotyczy: Wniosek NSZZ ..SOLIDARNOSd" w ZUT i Zwiazku Nauczycielstwa Polskiego w ZUT o
zaniechanie przeprowadzania przvspieszonei ocenv okresowei nauczvcieli akademickich i dostosowanie iei do
wvmogow nowei ustawv

Przeprowadzony tylko w cze.sci wydziatow audyt wewne.trzny ,,0ceny okresowej nauczycieli
akademickich" wykazaf taka. liczb^ nieprawidtowosci w zrealizowanych ocenach okresowych (na 44 losowo
wybrane oceny okresowe nauczycieli akademickich z 4 audytowanych wydziatow az w 90% tych ocen byty
bte.dy), ktore w istocie czynia. caty system oceny okresowej i jego realizacjQ niewydolnym, nieobiektywnym i
niewiarygodnym oraz krzywdza.cym dla ocenianych nauczycieli.

Powyzsze uzasadniaja. stwierdzenia zawarte w w/w audycie, iz:

Cyt. str. 6: „[...] w zadnej z audytowanych jednostek, ani tez na poziomie catej uczelni, nie
przeprowadzono udokumentowanej analizy oceny okresowej [...], audytor [...] wydat 9 zaiecen
[...], ktore maja. na celu wzmocnienie systemu kontroli zarza.dczej, w szczegolnosci poprzez
opracowanie nowych wewne.trznych aktow prawnych w zakresie oceny okresowej nauczycieli
akademickich, nieprawidtowosci [...] stanowia. naruszenie ustawy [...] 'oraz przepisow
wewne.trznych aktow prawnych, a takze moga. miec wptyw na dziatalnosc uczelni"

Cyt. str. 11: „[...] zadania zwia.zane z okresowa. ocena. nauczycieli akademickich nie zostaty
wprost przypisane zadnemu z prorektorow ZUT"

Str. 21. cyt.: „[...] pkt. 4 brak pewnosci co do rzetelnosci ocen uzyskanych w wyniku
przeprowadzonej oceny okresowej nauczycieli akademickich"

powyzsza. utrwala rowniez krytyczna ocena innego audytu wRealizacja wybranych procedur
systemu zapewnienia jakosci ksztatcenia".

Dla zwia.zkow zawodowych wiarygodnosc i rzetelnosc dokonywanych ocen nauczycieli ma
podstawowe znaczenie wynikaja.ce zarowno z faktu, ze ocena okresowa nauczyciela akademickiego zawsze
miata istotne znaczenie osobiste dla nauczyciela, jak rowniez bezposrednio wptywata na jego kariere.
zawodowq.



zawartych w nowej ustawie, zgodnie z ktorymi: jedna ocena negatywna stanowi podstawe. do rozwiqzania z
nauczycielem stosunku pracy, a dwie stanowia. o bezwzgle.dnym i natychmiastowym rozwia.zaniu umowy -
stosowanie systemow oceniania niewiarygodnych i niewydolnych oraz w istocie nierzetelnych, moga.cych
naruszac prawa pracownikow oraz zasady rownego traktowania (co wykazaty audyty) - obliguje nasze
organizacje zwia.zkowe do postawienia wniosku o natychmiastowe zaprzestanie ich stosowania oraz
wprowadzenia zasadniczych zmian opartych o przepisy nowej ustawy po uzgodnieniu ich z dziatajqcymi w
Uczelni Zwia.zkami Zawodowymi.

W nowej ustawie (ktora juz obowiqzuje) zwraca sie, szczegolna. uwage. na dostosowanie warunkow
oceniania nie tylko do kazdej z grup pracowniczych nauczycieli akademickich, ale w szczegolnosci takze do
stanowiska, jakie petni nauczyciel akademicki oraz zakresu obowia.zkow, ktore ma przypisane wytqcznie do
swojego stanowiska w uczelni - co jest absolutna. nowoscia. w stosunku do wymogow poprzedniej ustawy.

Z ta. uwaga. koresponduje wprost zalecenie nr 2 audytora zawarte w audycie zrealizowanym od
1.03.2018 do 1.10.2018 pt. ,,0kresowa ocena nauczycieli akademickich", w ktorym stwierdzono, ze cyt.:

„[...] w zwia.zku z art. 128 ust.3 nowej ustawy, audytor wewne.trzny rekomenduje Rektorowi ZUT
podje.cie dziatari zmierzajqcych do ustalenia kryteriow oceny okresowej dla poszczegolnych grup pracownikow i
rodzajow stanowisk oraz okreslenie trybu i podmiotu dokonujqcego oceny okresowej".

Ponadto powstaje pytanie, czy w tak krotkim okresie od zakonczenia audytu zostaty zrealizowane
zawarte w nim zalecenia, ktore zmodernizowaty istnieja.cy system w takim stopniu, aby gwarantowat jego
rzetelnosc i byt dostosowany do wymogow i zalecen nowej ustawy? Z rozeznania zwiqzkowego wynika, ze nie
zostaty zrealizowane.

Z tego powodu propozycja zawarta w materiatach dla senatorow - Opinia w sprawie kryteriow oceny
okresowej nauczycieli akademickich oraz trybu i podmiotu dokonuja.cego oceny - sprowadzaja.ca sie. do
skrocenia okresu dokonywania oceny okresowej, a takze prawdopodobnie zmiana jej kryteriow, w trakcie jej
trwania (2016-2019) jest pozbawiona podstawy prawnej z mocy art. 128 ust. 3 ustawy cyt.

„[...] kryteria przedstawia sie. nauczycielowi akademickiemu przed rozpocze_ciem okresu podlegajgcego
ocenie".

Przeciez okres oceny juz trwa od 2016 r. i ma sie. zakonczyc w 2019 r. Nie mozna wi^c w srodku okresu
podlegaj^cego ocenie zmieniac zasad, kryteriow i podmiotu oceniaja.cego. Proba zmiany tego stanu rzeczy
przez Wtadze Uczelni wynika przede wszystkim z bt^dnej interpretacji zapisu w art. 128. ust. 2 ustawy i art.
132. ust. 2 starej ustawy. Nieuprawnione jest twierdzenie, jakoby przystugiwato prawo zmiany - zapisanego w
tej ustawie i obecnym statucie ZUT - czteroletniego okresu jej dokonywania lub ,,na wniosek". Zasada. jest dla
nauczycieli, ze oceniani sa. tak, jak zapisano: raz na cztery lata, a ,,na wniosek" moga. bye oceniani tylko w
wyja.tkowych wypadkach pojedynczy nauczyciele, a nie wszyscy.

Dodatkowe nieprawnosc tych dziatan potwierdzaja. zapisy zawarte w opracowaniu pt. ,,Zadania i
Czynnosci wynikaja.ce z ustawy Przepisy wprowadzaja.ce ustawe. - Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce".
Zawarte w opracowaniu zapisy cyt.:

Lp. 52 str. 11 ,,Wszcze.te i niezakorkzone przed dniem wejscia w zycie ustawy UP, sprawy
dotycza.ce ocen okresowych nauczycieli akademickich prowadzi si^ na podstawie przepisow
dotychczasowych",
Lp. 52 str. 12 ,,Pierwsza ocena okresowa po dniu wejscia w zycie ustawy UP obejmuje caty okres
ktory uptyna. od ostatniej oceny okresowej dokonanej przed dniem wejscia w zycie ustawy UP.



Zamiar Wtadz Uczelni wprost narusza obowia.zuja.ce prawo zarowno zawarte w ustawie, Statucie ZUT
oraz przepisach wprowadzajqcych.

Narusza rowniez zaufanie nauczycieli akademickich do wiarygodnosci i trwatosci ustalonych wczesniej

praw i zasad z powodu doraznego, niezrozumiatego w aktualnej sytuacji uczeini - poste_powania jej Wtadz.

Z powyzszych powodow Zwia.zki Zawodowe dziataja.ce w ZUT wyrazaja. sprzeciw takiemu post^powaniu
Wtadz Uczelni i dotoza. wszelkich starah w celu zabezpieczenia interesu pracownikow.
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