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Dotyczy: Rozbieznego podeiscia Zwiazku Zawodowego NSZZ ..SOLIDARNOSC" w ZUT i Wladz
Uczelni oraz niektorvch osob funkcvinych do ustalen audvtow wewnetrznvch, a w szczegolnosci -

nr. 3/2018 i nr. 7/2018 pt. ,,Okresowa ocena nauczvcieli akademickich".

Zwi^zki Zawodowe, w przeciwienstwie do przedstawicieli Kierownictwa Uczelni i
niektorych osob funkcyjnych, nigdy nie relatywizowafy, ani nie lekcewazyly krytycznych ocen
zawartych w audytach. Wszystkie audyty i ich ustalenia byly analitycznie, z obiektywnym
podejsciem analizowane i oceniane oraz zawsze, w stosownych formach i zakresie, przedstawiane
Panu Rektorowi bezposrednio lub podczas posiedzen Senatu. Wynikalo to nie tylko z troski o
popraw? krytycznych ustalen w dalszej dzialalnosci Uczelni, ale takze z szacunku dla wysilku,
fachowosci i obiektywizmu audytorow.

W oparciu o krytyczne wyniki audytow nr 3/2018 i 7/2018 oraz wspomniane wnioski z
analizy zwi^zkowej (przedstawione min. na posiedzeniu Senatu ZUT w dniu. 26.11.2018), zdaniem
NSZZ ,,SOLIDARNOSC" w ZUT krytyczne ustalenia i zalecenia zawarte w audytach nie zostaly
przez Wladze Uczelni stosownie potraktowane, a moze nawet nie zrealizowane zgodnie z
zaleceniami audytu.

Wprowadzenie nowych kryteriow i terminow przeprowadzenie oceny okresowej za lata
2016-2018 (zamiast 2016-2019) i 2019 budzi powazne w^tpliwosci, czy oceny te zostan^
przeprowadzone obiektywnie, z uwzgl^dnieniem krytycznych ustalen audytowych. Wnioski
wynikaj^ce z audytow nie byly bowiem poddane analizie ani na Senacie, ani ,,prawdopodobnie" na
innych gremiach Uczelni, w tym rowniez na tych z udzialem Zwia^kow Zawodowych.

Z powyzszych powodow stawiamy Panu Rektorowi wprost pytania oparte na
wspomnianych ustaleniach audytow, ktore w sposob niebudz^cy zadnych w^tpliwosci maj^
bezposredni i posredni wplyw na bieza/;^ ocen? nauczycieli akademickich:

1. W jakim zakresie ustalenia audytu nr. 7/2018 (zakonczony 17.12.2018, przeprowadzony dla
potwierdzenia lub zanegowania duzej liczby bte,dow wykrytych przy audycie wewn^trznym
3/2018) be.dq uwzgl̂ dnione w nowej ocenie okresowej, gwarantujgc jej obiektywizm i
rzetelnosc?

2. W jakim zakresie zostaty wykorzystane ustalenia z audytu 7/2018 pkt. 3 str. 2?
Stwierdzono tarn, ze tylko dwa wydziaty (Elektryczny i Informatyki) przekazaty do

dziatu nauki oceny punktowe i opisowe, a pozostate przedstawity tylko oceny opisowe.
Moze to swiadczyc o tym, ze na tych wydziatach nie dokonano oceny wedtug



obowia.zuja.cych punktow kwantyfikacyjnych, co w istocie powinno czynic te oceny
niewaznymi. Audytor stwierdza, iz oceny te (tylko opisowe) byty mato przydatne dla dziatu
nauki, a takze dla audytora, uniemozliwiajqc obiektywnq analize. wynikow tej oceny;

3. W jaki sposob wykorzystano informacJQ zawarta. na str. 8 audytu 7/2018 cyt.: ,,743
nauczycieli sposrod 820 uzyskata oceny (punktowe) za dziatalnosc naukowa/'?

Moze to oznaczac, wedtug oceny Zwiqzku Zawodowego, ze okoto 10% (tj. 77
nauczycieli) nie powinno przejsc oceny okresowej z powodu braku wtasciwego dorobku
naukowego. Czy zapytano w jaki sposob osoby te przeszty ocene, okresowa.?

4. W jaki sposob wykorzystano ustalenie audytu 7/2018 zawarte na str. 9 mowi^ce o tym, ze
na 120 nauczycieli poddanych rzeczywistej probie badawczej tylko u 12 (10%) nie
stwierdzono zastrzezeri do oceny koncowej? Wobec pozostatych 108 nauczycieli zostaty
zgtoszone zastrzezenia dotycza.ce co najmniej jednej z ocen koncowych;

5. W jaki sposob skorzystano z ustalen wynikaj^cych z tabeli 2 na str. 9, tabela 3 na str. 11 i
tabela 4 str. 14 audytu 7/2018 obrazujqcej skale, (%) bte.dow popetnionych podczas
ustalania ocen cz^stkowych w probach badawczych -120 nauczycieli tj. 15% z 825
ocenianych stwierdzonych przez audytora podczas przeprowadzania testow rzeczywistych
w zakresie:

a. Dziatalnosci naukowej - okoto 52%
b. Dziatalnosci dydaktycznej - okoto 73%
c. Dziatalnosci organizacyjnej - okoto 47%

6. Jakie wyciggniQto wnioski z zapisu ze str. 15 audytu nr. 7/2018, dotyczqce osiajniQc w
zakresie dziatalnosci naukowej (autorstwo/wspotautorstwo)? Z ustalen audytowych
wynika, ze udziat procentowy ksztattowat sie_ nast^puj^co:

a. profesorowie - okoto 13%,
b. dr. habilitowani - okoto 27%
c. doktorzy okoto -43%
d. magistrowie i pozostali - okoto 7%

Oznacza to (jak wyzej juz zauwazono), ze okolo 10% nauczycieli akademickich nie
uczestniczylo w dzialalnosci naukowej, a byli do tego zobowia^ani.

Zastanawiaj^cy jest takze niski stopien aktywnosci naukowej profesorow i mgr. i mgr.
inz. (jak napisano w audycie).
7. W jaki sposob zrealizowano (wspolne dla obu omawianych audytow) 9 zalecen, maja.cych

na celu w szczegolnosci:
a. Przypisanie do stanowiska dziatah zwi^zanych z organizacjq oceny okresowej.

Audytor zaleca sprecyzowanie w tym wzgl^dzie roli dziatu nauki;
b. Wprowadzenie w zycie art. 128 ust. 3 ustawy (czego nie dokonano w nowo

wprowadzonych zasadach oceny za rok 2016 -2018 i 2019) wPrawo o szkolnictwie
wyzszym i nauce", tj. ustalenie kryteriow oceny okresowej dla poszczegolnych
grup pracownikow i rodzajow stanowisk, a nie jak jest obecnie: jednolitych
kryteriow dla wszystkich grup i rodzajow stanowisk, co jest stanem niezgodnym z
prawem.

Ponadto, co zaleca audytor, doprecyzowanie osiqgnie,c nauczycieli tak, aby
zmniejszyc mozliwosc roznej interpretacji i oceny dziatalnosci naukowej,
organizacyjnej i dydaktycznej;

c. Wprowadzenie obowiqzku przeprowadzenia analiz wynikow ocen okresowych
nauczycieli, czego w 2016 nie dokonano. Z tego powodu do 2018 (zakoriczenie
audytu) szczegolnie Wtadze Uczelni i osoby funkcyjne oficjalnie nie dysponowaty
wiedzq o niskiej jakosci i wqtpliwej ,,rzetelnosci" przeprowadzonych ocen
okresowych.



Fakt ten stwierdzono wprost w audycie nr. 3/2018 str. 30 cyt.: ,,2. Brak
pewnosci co do rzetelnosci ocen uzvskanych w wyniku przeprowadzonei ocenv
okresowei nauczycieli akademickich";

8. W jaki sposob unormowano kwestie, oceny nauczycieli akademickich przez studentow,
przystosowuj^c ja. do wymogow art. 128 ust. 4 nowej ustawy, ktore w sposob diametralny
rozni^ S'IQ od zapisow w starej ustawie i z tego powodu czynia^ cat$ procedure ankietyzacji i
hospitacji nieprzydatnymi do stosowania takze w ocenie okresowej za lata 2016-2018 i
2019?

9. Czy nowe akty prawne, dotycz^ce oceny okresowej nauczycieli (opiniowane negatywnie
przez zwia^zki zawodowe) uwzgle.dnity (zdaniem Zwiqzkow Zawodowych nie) ustalenia i
zalecenia zawarte w obu audytach tak, aby nowe kryteria oceny okresowej
zagwarantowaty jej rzetelnosc, wiarygodnosc i zgodnosc z obowiqzujqcym prawem?

10. Jaki jest stosunek Wtadz Uczelni do ustaleh audytowych, okreslajqcych stwierdzone
nieprawidtowosci jako ryzyko powazne lub srednie?

Zdaniem zwigzku zawodowego powinny bye one podstawq do wyciajjniQcia
konstruktywnych wnioskow. Takze tych, ze funkcjonuj^cy wieloszczeblowy, nadmiernie
skwantyfikowany i nadmiernie uszczegotowiony, a wi^c jak wykazaty audyty, mato sprawny
i w istocie nie wydolny system oceny realizowany przez petnomocnikow - stwarzaj^cy
mozliwosc popetniania duzej ilosci bt^dow;

11. Czy dokonano analizy zapisu z audytu 3/2018 na str. 13 pkt. 2 b i wnioski z niego wt^czono
do nowych zasad oceny - dotycz^cy oceny studentow cyt.: /7zdaniem audytora
wewnQtrznego taka sytuacja najprawdopodobniej skutkowataby procesami sqdowymi i -
zdaniem audytora - przegranq sprawa^ sqdowq"?

12. Czy, okreslaj^c zasady nowej oceny okresowej, wykorzystano zapis pkt. 10 str. 16 audytu
nr. 3/2018 dotycz^cy pracy w komisjach?

Audytor traktuje ten problem jako ryzyko powazne - w duzej mierze wynikaj^cy z
wyzej skomplikowanego i wieloszczeblowego systemu oceny;

13. Czy ustalono, na co zwraca uwage, audytor w obu audytach, sposob wykorzystania oceny
studentow w kohcowej ocenie okresowej?

Audytor stwierdza, ze ta nie miescita si^ jako jasna procedura w dotychczasowych
zasadach oceny i nadal nie jest uwzgl̂ dniona w nowych zasadach oceny.

14Jakie wnioski wyciqgniQto z zapisow audytow dotyczqcych zroznicowanych, a nawet
woluntarystycznych w stosunku do procedur postepowah, komisji oceniajqcych?

Audytor stwierdza, ze cyt.: ,,zdaniem audytora [...] przyznawanie [...] punktow za
przygotowanie publikacji, ktora nie tylko nie zostata opublikowana w ocenianym okresie,
a nawet nie uzyskata pozytywnej recenzji [...]", czy przyznawanie ocen warunkowych,
ocen za publikacje bez afiliacji ZUT i za publikacje nie b^dqce na liscie MNiSW;

15. W jaki sposob skorzystano z mapy ryzyka zidentyfikowanego podczas audytu 3/2018 - str.
32, dla potrzeb nowego systemu oceny?

16. Czy Pan Rektor zamierza, co jest obowi^zkiem Wtadz Uczelni, przedstawic wyniki w/w
audytow na forum Senatu ZUT w celu podjQcia przez Senat dyskusji i wyrazenia
stosownego stanowiska i przyjepa stosowanych zmian do regulaminu oceny okresowej?
Tak aby nie powtorzyty SJQ bte.dy w nowych ocenach okresowych, pomimo juz rozpocz^tych
(zdaniem zwiqzkow nieprawnie) zadan oceny okresowej.

Zwi^zek Zawodowy przedstawia Panu Rektorowi swoje stanowisko w formic pytan wprost,
a nie jak praktykowal to dotychczas w postaci prezentacji problemow, z ktorych wynikaly
pytania cz^sto pozostaj^ce bez rzetelnych odpowiedzi, co jednak nigdy nie zniech^calo naszego
zwi^zku do podejmowania wysilku przedstawiania Wladz^ Uczelni i pracownikom problemow
uznawanych za wazne dla Uczelni i jej pracownikow.



Z mocy prawnie przypisanych kompetencji Zwi^zek Zawodowy deklaruje, ze byl i b^dzie
parmerem Uczelni w rozwi^zywaniu problemow pracowniczych oraz zabezpieczaniu ich
interesow w ramach przyshigujacych mu praw, a nie w ramach zakreslanych lub probach ich
zakreslenia (jak ma to miejsce obecnie) przez Wladze Uczelni.
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