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Ustosunkowujac sie do pisma Pana Rektora nr. R-20/2019 z dnia 14 lutego 2019 r., Komisja
Zakladowa NSZZ ,,SOLIDARNOSC" w ZUT z duzym uznaniem odnosi sie zarowno do formalnej,
jak i merytorycznej strony tresci tarn zawartych (odpowiedz na pismo L.dz. - 7/2019 z dnia
24.01.2019 r.).

Z niektorymi odpowiedziami na nasze pytania nie mozemy sie jednak zgodzic, glownie
tymi, ktore dotycza^ oceny okresowej i rozumienia art. 255 przepisy wprowadzajace oraz art. 128
ustawy ,,Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce". W tym wzgledzie Zwiazek Zawodowy bedzie
prowadzil stosowne dzialania, o ktorych wczesniej informowalismy, lacznie z wystapieniem do
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego o rozstrzygni^cie rozumienia w/w artykuhi 255 oraz
dodatkowo interpretacji art. 249 przepisy wprowadzajace w aspekcie powofywania sie Wladz
Uczelni na wprowadzenie w zycie art. 128 ustawy (tj. realizacji ocen okresowych nauczycieli przed
wprowadzeniem regulaminu pracy, ktory powinien okreslac zasady ustalania zakresu obowiazkow
nauczycieli akademickich w poszczegolnych grupach i poszczegolnych stanowiskach itd.)

Wedhig oceny Zwiazku Zawodowego jest to, w zasadzie, jedno z niewielu pism, w ktorym
w sposob analiryczny i merytoryczny odpowiada sie na postawione pytania oraz uzasadnia
odmiennosc widzenia niektorych problemow, co miesci si^ w polemice miedzy stronami.

Co prawda, mozna zgodzic sie ze stwierdzeniem, iz prawo nie dziala wstecz, ale przede
wszystkim nalezy zauwazyc, ze prawo takze nie moze dzialac w sposob wyprzedzaj^cy w stosunku
do ustalonych terminow obowiazywania poszczegolnych zapisow (np. w odpowiedzi na pytanie
7b). W tym wzgledzie warto zauwazyc, ze regulacje dotyczace omawianego tarn problemu nie s^ w
zakresie uregulowan statutowych a wspomnianego wczesniej regulaminu pracy oraz wylacznych
okreslen i ustalen Rektora, po stosowanych zaopiniowaniach wymienionych w art. 128 ust. 3
ustawy.

Nie mozna takze przejsc obojetnie wobec odpowiedzi na pytanie nr 8, dotyczacej
stanowiska Zwiazku Zawodowego zwiazanego z art. 128 ust. 4 i ust. 5 ustawy w aspekcie jej
diametralnej roznicy w stosunku do zapisow art. 132 ust. 3 starej ustawy.

Pomimo, ze po audycie 7/2017 ,,Realizacja wybranych procedur systemu zapewniania
jakosci ksztaicenia" wprowadzono w tym wzgledzie istome zmiany, lecz nie s$ one w zadnym
stopniu zgodne z zapisami art. 128 ust. 4 i 5 nowej ustawy. Uczelnia umozliwia studentom i



doktorantom dokonanie oceny nauczyciela tylko w zakresie wykonywania obowi^zkow zwia^anych
z ksztalceniem, a nie jak bylo dot^d - z wywi^zywania si? z obowi^zkow dydaktycznych. 83. to
dwie rozne kategorie pedagogiczne. Z tego powodu i wielu innych rozbieznosci wskazanych przez
Zwi^zek Zawodowy podczas analizy procedury tzw. ankietyzacji (powinno si? to nazywac ,,sondaz
diagnostyczny metoda. ankietow^") - nadal podtrzymujemy wyrazone w pytaniu poglady z nadzieja^
pogl?bionej i pozytywnej refleksji Wladz Uczelni nad stanowiskiem Zwi^zku Zawodowego.
Liczymy na maksymalne uproszczenie procedury ankietyzacji oraz wyeliminowania tzw. hospitacji
(takiego poj?cie juz si? nie stosuje nawet w systemic oswiaty) na rzecz np. ,,sondazu
diagnostycznego metod^ obserwacji bezposredniej" przez bezposredniego przelozonego (o czym
mowi rowniez Strategia Rozwoju ZUT na lata 2011-2020 - tzw. metoda 360 stopni).

Istotne jest takze to, ze w pismie informuje si?, co zrobiono w omawianych kwestiach lub
dlaczego nie zrobiono w takim zakresie, jakiego oczekiwalby Zwi^zek Zawodowy.

Warto takze podkreslic, ze z udzielonych odpowiedzi wynika jasno, iz dochowane zostan^
wszelkie starania, aby w ocenach okresowych nie mialy juz miejsca bl?dy, o ktorych mowa w
audytach nr 3 i nr 7 z 2018 r., oraz, ze w sposob rzeczowy zostaly zrealizowane, lub s^ realizowane,
zalecenia audytorskie.
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