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Zachodniopomorski

Uniwersytet Technologiczny REKTOR
w Szczecime Wr6be, prof ZUT

Szczecin, dnia 14 lutego 2019 roku

R- 20 72019

dr inz. Jakub P^ksinski
Przewodnicz^cy Komisji Zakladowej
NSZZ ,,Solidarnosc"

Nawi^zujac do pisma Pana Przewodniczacego, znak: 7/2019, z dnia 24 stycznia
2019 r. przedstawiam ponizej odpowiedzi na pytania w nim zawarte:

Pytania i, 9 i 14 (cz^sciowo)

W grudniu 2018 r. wydane zostaly 2 zarzadzenia Rektora ZUT:

1) nr 121 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie kryteriow oceny okresowej nauczycieli
akademickich oraz trybu i podmiotu dokonujacego oceny za okres od ostatniej
oceny do roku 2018 wl^cznie,

2) nr 122 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie kryteriow oceny okresowej nauczycieli
akademickich oraz trybu i podmiotu dokonujacego oceny okresowej za rok 2019.

Projekty obu zarzadzeri zostaly przedstawione do zaopiniowania dzialajacym w Uczelni
zwiazkom zawodowym pismem znak: ODO-R/298/2O18 z dnia 23 listopada 2018 r.
W tym okresie znana byla tresc sprawozdania z audytu nr 3/2018 ,,Okresowa ocena
nauczycieli akademickich" - data sporzadzenia dokumentu i pazdziernika 2018 r.

Zgodnie z zasada^ iz prawo nie dziala wstecz, kryteria oceny okresowej i tryb jej
dokonywania ustalone w zarzadzeniu nr 121 Rektora ZUT z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie kryteriow oceny okresowej nauczycieli akademickich oraz trybu i podmiotu
dokonujacego oceny za okres od ostatniej oceny do roku 2018 wlacznie, nie rozniq si$
od kryteriow i zasad ustalonych w uchwale nr 68 Senatu ZUT z dnia 29 czerwca 2009
r. w sprawie okresowej oceny nauczycieli akademickich przeprowadzanej w ZUT (ze
zmianami).

Podczas opracowywania projektu zarzadzenia nr 122/2018 Rektora ZUT, brane byly
pod uwag$ ustalenia audytu nr 3/2018, np.:
1) w kryteriach oceny za osi^gni^cia naukowe uwzgl^dniono przepisy dotyczace

ewaluacji jakosci dzialalnosci naukowej (zalecenie nr 2),
2) w kryteriach oceny za dzialalnosc organizacyjn^ doprecyzowano tzw. ,,inne

osi^gni^cia" poprzez wyodr^bnienie i przypisanie okreslonej liczby punktow za
udzia«v organizacji imprez, np. Nocy Naukowcow, Festiwalu Nauki, Dni Owada,
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za realizacje^ zaj^c w ramach Dzieci^cego Uniwersytetu Technologicznego, czy tez
Uniwersytetu Trzeciego Wieku (zalecenie nr 2),

3) z zasad oceny zniknal kontrowersyjny - zdaniem audytora - zapis: ,,W ocenie
dzialalnosci dydaktycznej i wychowawczej warunkiem uzyskania oceny pozytywnej
jest przeprowadzenie ankiety studenckiej".

Rzetelnosc i wiarygodnosc ocen okresowych nauczycieli akademickich, ktore zostana^
przeprowadzone w latach 2019 i 2020 b^dzie mozna ocenie dopiero po ich
przeprowadzeniu.

Pytanie 2
Z ustalen audytora wewnejrznego przedstawionych w punkcie 3 na str. 2 Sprawozdania
z audytu nr 7/2018 wynika co prawda ze : ,,jedynie 2 wydzialy, tj. Wydzial Elektryczny
i Wydzial Informatyki, przekazaly do Dzialu Nauki informacje o ocenach w formie
punktowej i opisowej; pozostale wydzialy na wykazach poslugiwaly si$ ocena^ opisowa/'.
Takie stwierdzenie audytora nie oznacza jednak, jak bl^dnie ocenia to Pan
Przewodniczacy, ze powinno to czynic oceny niewaznymi. Po pierwsze audytor nie
stwierdzil, ze takich ocen ( punktowych) nie dokonano. Zauwazyl jedynie, ze nie bylo
ich na wykazach przekazanych do Dzialu Nauki. Po drugie nie oznacza to, ze
dokumentacja zawierajaca oceny punktowe nie istnieje w ogole i ze w razie potrzeby
przeprowadzenia analizy wynikow osoba/organ zainteresowany nie moglby jej
uzyskac. Tak zreszta^ si§ stalo, skoro pozostale wydzialy na wniosek audytora
przygotowaly dla potrzeb audytu zestawienia nauczycieli akademickich , ktorzy
podlegali ocenie okresowej w 2016 r., z podaniem uzyskanej przez nich oceny
(pozytywna / negatywna), wraz z ocenami cz^stkowymi wyrazonymi punktowo.
Informacje przedstawione w wykazach byly zgodne z informacjami zawartymi w
,,Arkuszach oceny nauczyciela akademickiego", udost^pnionych audytorowi przez
Dzial Kadr i wypelnionych przez nauczycieli wybranych do proby do badania.

Pytanie 3
Jak wynika z ustalen audytora wewn^trznego przedstawionych na str. 8 Sprawozdania
z audytu nr 7/2018: ,,743 nauczycieli sposrod 820 uzyskalo oceny (punktowe)
za dzialalnosc naukowa/'; pozostali nauczyciele (77 osob) byli zatrudnieni
na stanowiskach dydaktycznych i nie realizowali dzialalnosci naukowej.

Pytanie 4 i 5
Za przyczyny duzej liczby bl^dow popelnionych przez nauczycieli akademickich, a takze
przez komisje oceniaj^ce audytor wewn^trzny uznal: (str. 20 Sprawozdania z audytu
nr 7/2018)
a. niewystarczajaca^ znajomosc przepisow ustawy Prawo o szkolnictwie wyzszym,
b. niewystarczaj^cq znajomosc przepisow wewn^trznych aktow prawnych

dotycz^cych okresowej oceny nauczycieli akademickich,
c. nieopracowanie tekstu jednolitego (ujednoliconego) uchwaly nr 68 Senatu ZUT

z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie okresowej oceny nauczycieli akademickich
przeprowadzanej w ZUT - dla potrzeb oceny okresowej nauczycieli
nieposiadajacych tytulu profesora,

d. niedostosowanie druku JVArkusza oceny nauczyciela akademickiego" do brzmienia
znowelizowanej uchwaly nr 68 Senatu ZUT z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie
okresowej oceny nauczycieli akademickich przeprowadzanej w ZUT - dla potrzeb
oceny okresowej nauczycieli nieposiadajacych tytulu profesora,



e. intuicyjne wypelnianie ,,Arkusza oceny nauczyciela akademickiego" przez
nauczycieli akademickich nieposiadajacych tytulu profesora i wpisywanie
osi^gni^c, ktore po nowelizacjach uchwaly nr 68 Senatu ZUT z dnia 29 czerwca
2009 r. nie skutkowaly juz naliczeniem punktow, wzgl^dnie nieprzestrzeganie
warunkow przyznawania punktow za okreslone rodzaje osi^gni^c, np. przyznawani
punktow za prace^ w wi^cej niz 3 komisjach wydzialowych, przyznawanie punktow
za samo czlonkostwo w towarzystwach naukowych, zawodowych i spolecznych,
itp.;

f. niezachowanie nalezytej starannosci przez nauczycieli akademickich podczas
wypelniania ,,Arkusza oceny nauczyciela akademickiego".

Ocena okresowa za lata 2016-2018 zostanie przeprowadzona wedlug kryteriow
okreslonych w zarz^dzeniu nr 121 Rektora ZUT z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie
kryteriow oceny okresowej nauczycieli akademickich oraz trybu i podmiotu
dokonujacego oceny za okres od ostatniej oceny do roku 2018 wlacznie (pelne, aktualne
brzmienie), ktore ustalone zostaly i stanowi^ powielenie kryteriow oceny ustalonych
przed rozpocz^ciem okresu ocenianego.

Pierwsza ocena okresowa po dniu wejsciu w zycie ustawy z 20 lipca 2018 roku - Prawo
0 szkolnictwie wyzszym i nauce obejmuje bowiem caly okres, ktory uplynal od ostatniej
oceny okresowej dokonanej przed dniem wejscia w zycie tej ustawy, bo tak stanowi
art. 255 ust. 4 ustawy z 3 lipca 2018 roku - Przepisy wprowadzajace ustawy -Prawo o
szkolnictwie wyzszym i nauce.

Sprawozdania z audytu nr 3/2018 oraz nr 7/2018 zostaly przekazane osobie
odpowiedzialnej za stworzenie systemu informatycznego wspomagaj^cego ocen§
okresow^ nauczycieli akademickich (zalecenie nr 2). ,,Arkusz oceny nauczyciela
akademickiego" b^dzie generowany za pomoc^ systemu panel.zut.edu.pl (zakladka
E-uslugi), pobieraj^cego dane z innych systemow funkcjonuj^cych w uczelni
a gromadzacych informacje o osiagni^ciach / aktywnosci nauczycieli akademickich.
W zakladce tej znajd^ si^ informacje o panelu, a takze zakladka ,,Najcz^sciej zadawane
pytania (FAQ)" (zalecenie nr 7).

Planowane jest rowniez szkolenie dla przewodniczacych/czlonkow komisji
oceniajacych.

Sprawozdanie z audytu nr 3/2018 zostalo przekazane dziekanom audytowanych
wydzialow, a sprawozdanie z audytu nr 7/2018 - dziekanom wszystkich wydzialow.

Dzialania te powinny znaczqco zmniejszyc liczb^ bl^dow popelnianych w procesie
oceny okresowej nauczycieli akademickich, zarowno przez ocenianych nauczycieli, jak
1 przez komisje oceniajace.

Pytanie 6
Informacje zamieszczone w punkcie 6 pisma Pana Przewodniczacego nie s^
ustaleniami audytora, nie zostaly zawarte w sprawozdaniu z audytu.

Pytanie 7a

Zgodnie z § i zarz^dzenia nr 120 Rektora ZUT z dnia 17 grudnia 2018 r. zmieniajacego
zarzadzenie nr 47 Rektora ZUT z dnia 6 wrzesnia 2016 r. w sprawie okreslenia zakresow
obowiazkow prorektorow oraz spraw powierzonych kanclerzowi Zachodniopomorskiego
Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie na kadencj§ 2016 - 2020, nadzorowanie
i koordynowanie dzialan w zakresie okresowej oceny nauczycieli akademickich zostalo
wpisane do zakresu obowiazkow Prorektora ds. nauki (zalecenie nr i).



Zakres dzialalnosci Dzialu Nauki zostanie okreslony w nowym regulaminie
organizacyjnym (zalecenie nr 3).

Pytanie yb
Wprowadzenie nowych kryteriow oceny wg regul okreslonych w art. 128 ust.3 ustawy
z 20 lipca 2018 roku tj. dla poszczegolnych grup pracownikow i rodzajow stanowisk
do oceny za okres 2016-2018 ( jak sugeruje Pan Przewodniczacy ) stanowiloby
zlamanie zasady niedzialania prawa wstecz.

Docelowe kryteria okresowej oceny dla poszczegolnych grup pracownikow i rodzajow
stanowisk zostan^ ustalone przez rektora w trybie art. 128 ust.3 ustawy z 20 lipca 2018
roku - Prawo o szkolnictwie i nauce (Dz.U. 2018.1668) po uchwaleniu nowego statutu
uczelni, ktory wejdzie w zycie z dniem i pazdziernika 2019 roku i okresleniu w nim
wszystkich stanowisk ( w grupach o jakich mowa w art. 114 w/w ustawy )
przewidzianych dla nauczycieli akademickich zatrudnianych w naszej Uczelni oraz
wymagan kwalifikacyjnych niezb^dnych do zajmowania tych stanowisk. Statut uczelni
moze okreslac bowiem rowniez inne niz przewidziane w art. 116 ust.i ustawy
stanowiska dla nauczycieli akademickich.

Pytanie yc

Zgodnie z harmonogramem post^powania okreslonym w zarzadzeniu nr 121 Rektora
ZUT z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie kryteriow oceny okresowej nauczycieli
akademickich oraz trybu i podmiotu dokonujacego oceny za okres od ostatniej oceny
do roku 2018 wlacznie, ocena okresowa nauczycieli akademickich za lata 2016-2018
powinna zakonczyc siej do 31 maja 2019 r. Analiza wynikow oceny okresowej
nauczycieli akademickich zostanie przeprowadzona po zakonczeniu oceny.

Pytanie 8
Wladze Uczelni nie podzielaja^ stanowiska NSZZ ,,Solidarnosc", ze art. 128 ust. 4 ustawy
z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce rozni sie_ ,,diametralnie"
od zapisow art. 132 ust. 3 132 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
wyzszym, cytuje^ pismo Pana Przewodniczacego: ,,czyniac cala^ procedure ankietyzacji
i hospitacji nieprzydatnymi do stosowania takze w ocenie okresowej za lata 2016-2018
i 2019". Podczas najblizszej oceny okresowej nauczycieli akademickich b§d$ brane pod
uwags oceny z ankietyzacji studentow i doktorantow, ktore zostaly juz
przeprowadzone.

Pytania 10 i 15
Wladze Uczelni wnikliwie przeanalizowaly sprawozdania z obu audytow
wewn^trznych. Nieprawidlowosci i ryzyka opisane w sprawozdaniu z audytu nr 3/2018
(mapa ryzyka), byly podstaw^ zalecen wydanych przez audytora wewn^trznego.
Niektore zalecenia zostaly juz wdrozone, np. zalecenie nr i - przypisanie kompetencji
z zakresu okresowej oceny nauczycieli akademickich Prorektorowi ds. nauki, zalecenie
nr 4 - elementami systemu motywacyjnego nauczycieli akademickich jest zarzadzenie
nr 6 Rektora ZUT z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie Regulaminu przyznawania
nauczycielom akademickim nagrod rektora za osi^gni^cia w pracy zawodowej oraz
zarzadzenie nr 7 Rektora ZUT z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie Zasad przyznawania
pracownikom dodatkowego wynagrodzenia za ponadprzeci^tn^ aktywnosc naukow^.
Inne zalecenia s^ w trakcie realizacji (np. zalecenie nr 6 - zapewnienie spojnosci
arkusza oceny nauczyciela akademickiego z przepisami okreslaj^cymi kryteria oceny).
Wdrozenie cz^sci zalecen b^dzie wymagalo czasu.



Niektore z nieprawidlowosci stwierdzonych w trakcie audytu mialy miejsce na
wydzialach. Dlatego sprawozdanie z audytu nr 3/2018 zostalo przekazane dziekanom
audytowanych wydzialow, a sprawozdanie z audytu nr 7/2018 - dziekanom wszystkich
wydzialow.

Zwracam w tym miejscu uwag$, ze uplyn^lo stosunkowo niewiele czasu od zakonczenia
audytu nr 7/2018 (audyt zakonczyl siej 17 grudnia 2018 r.).

Pytanie 11 i 13
Tak, wladze Uczelni dokonaly analizy wynikow audytu we wszystkich jego aspektach,
w tym odnoszacych si§ do kwestii poruszonych w pytaniach.

Przy ocenie, okresowej, ktora zostanie przeprowadzona w 2019 r. za lata 2016-2018
wszystkich nauczycieli, bez wzgl^du na stanowisko na ktorym 53 zatrudnieni, b^da^
obowi^zywac przepisy zawarte w zarz^dzeniu nr 121 Rektora ZUT z dnia 28 grudnia
2018 r. w sprawie kryteriow oceny okresowej nauczycieli akademickich oraz trybu
i podmiotu dokonujacego oceny za okres od ostatniej oceny do roku 2018 wlacznie, co
oznacza, ze podczas oceny okresowej nauczycieli akademickich b^dzie uwzgl^dniana
ocena nauczyciela akademickiego dokonana przez studentow i doktorantow.

Zgodnie z przepisami zawartymi w zarzadzeniu nr 122 Rektora ZUT z dnia 28 grudnia
2018 r. w sprawie kryteriow oceny okresowej nauczycieli akademickich oraz trybu
i podmiotu dokonujacego oceny okresowej za rok 2019, podczas oceny okresowej
nauczycieli akademickich, ktora zostanie przeprowadzona w 2020 r. rowniez b^dzie
uwzgl^dniana ocena nauczyciela akademickiego dokonana przez studentow
i doktorantow.

Budzace niepokqj audytora wewn^trznego sformulowanie, iz w dzialalnosci
dydakrycznej i wychowawczej warunkiem uzyskania oceny pozytywnej jest
przeprowadzenie ankiety studenckiej, znajdujace si^ w § 2 punkt III. 5 litera ,,b"
zarz^dzenia nr 121 Rektora ZUT z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie kryteriow oceny
okresowej nauczycieli akademickich oraz trybu i podmiotu dokonujacego oceny za
okres od ostatniej oceny do roku 2018 wlacznie, zostanie usuni^te z tresci tego
zarzadzenia.

Pytania 12 i 14 (cz^sciowo)
Zalecenie nr 8 audytora wewn^trznego, dotyczacege potrzeby przeprowadzenia
szkolen dla przewodniczacych i czlonkow komisji oceniajacych w zakresie oceny
okresowej nauczycieli akademickich, zarowno w aspekcie merytorycznym, jak
i prawnym zostan^ zrealizowane. Szkolenia takie zostanq zorganizowane przez Dzial
Nauki.

Pytanie 16
Informacja o wynikach audytow nr 3/2018 i nr 7/2018 zostala przedstawiona przez
audytora wewnejrznego na posiedzeniu Senatu w dniu 28 stycznia 2019 r.
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