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Dotyczy: Prosby o rozstrzygniecie prawne spornych kwestii pomiedzy NSZZ ,,SOLIDARNOSC" w

ZUT a Wladzami Uczelni w sprawach pracowniczych dotycz^cych oceny okresowei nauczycieli

akademickich

Dzialaj^c na podstawie art. 23 ustawy o zwi^zkach zawodowych oraz w oparciu o art. 426

ust. 1 ustawy prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce Komisja Zakladowa NSZZ

,,SOLIDARNOSC" w ZUT zwraca sie z prosb^ do Pana Ministra o zajecie stanowiska w sprawie

realizacji przez Wladze Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

ustawowych zasad dotycz^cych ocen okresowych nauczycieli akademickich.

Podstawow^ istot^ sporu jest:

1. Wprowadzenie na wyzej wskazanej uczelni przyspieszonej, skroconej o jeden rok, oceny

okresowej nauczycieli akademickich za lata 2016-2018 zamiast, jak bylo zaplanowane za

lata 2016-2019. Spowodowalo to przerwania, zaplanowanej na 4 lata realizacji dzialalnosci

naukowej, nauczycielom akademickim. Ocena nauczycieli jest przeprowadzona na

podstawie jednolitych kryteriow dla wszystkich grup pracownikow i rodzajow stanowisk -

co, jest nie zgodne z aktualnie obowi^zuja^ ustawy. Skrocenie oceny z 4 do 3 lat rowniez

jest dzialaniem niezgodnym z powszechnie obowiazuj^cym prawem, poniewaz zgodnie z

art. 128 ust. 3 ustawy cyt. ,,kryteria przedstawia sie nauczycielowi akademickiemu przed

rozpoczeciem okresu podlegaj^cego ocenie" - okres oceny rozpocz^l sie w 2016 r. i mial si?

zakonczyc w 2019 - nie mozna wiec w toku trwania okresu oceniania zmieniac dla ogolu

nauczycieli ani terminu zakonczenia oceny, ani jej kryteriow - jak uczyniry to wladze

uczelni.

Wprowadzone zmiany w ocenie okresowej naruszaj^ prawa pracownikow, w stopniu

takim, ze moze to skutkowac zaismieniem dla nauczyciela sytuacji wynikaj^cych z art. 123



ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyzszym i Nauce - moze to spowodowac

rozwi^zanie stosunku pracy. Dzialania podejmowane przez Wladze Uczelni 53.

niezrozumiale i bezprawne, bior^c pod uwag?, ze Ustawodawca w art. 255 ustawy z dnia

3.07.2018 r. przepisy wprowadzaj^ce ustaw? prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce,

wskazal, ze wszcz^te i niezakonczone przed dniem wejscia w zycie ustawy wprowadzanej,

sprawy dotycz^ce ocen okresowych nauczycieli akademickich prowadzi si? na podstawie

przepisow dotychczasowych;

2. Wprowadzenie oceny okresowej za rok 2019 bez dostosowania jej kryteriow do wymogow

okreslonych w art. 128 ustawy prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce, a w szczegolnosci bez

okreslenia tych kryteriow oddzielnie dla poszczegolnych grup pracownikow i oddzielnie dla

poszczegolnych rodzajow stanowisk, zgodnie z postanowieniami art. 128 ust. 3. w zwi^zku z art.

114 art. 116 ustawy. Oznacza, to ze kryteria oceny naukowej s$ takie same dla profesora jak i

asystenta bed^cego na pocz^tku swojej kariery naukowej jak i dla pracownika z grupy badawczej i

badawczo-dydaktycznej -czego Wladze Uczelni nie ukrywaj^ stwierdzajac wprost w zarz^dzeniu do

tej ocen okresowej, ze cyt. ,,oceny okresowej nauczycieli akademickich dokonuje si$ na podstawie

jednolitych dla grup pracownikow i rodzajow stanowisk kryteriow" - co jest nie zgodne z ustawy.

Art. 255 ust. 2 i 3 wprowadza jedynie wymog przeprowadzenia oceny okresowej do konca 2020. W

zwi^zku z tym nie ma potrzeby skracania oceny okresowej jak podano w w/w pkt. 1;

3. Przeniesienie, w trakcie realizowanej oceny okresowej, 70 nauczycieli akademickich

(wybranych przez pracodawce, bez zastosowania jednoznacznych i powszechnie znanych

kryteriow) ze stanowisk badawczych i badawczo-dydaktycznych (w okresie od 1.11.2018 do

30.11.2018), przy jednoczesnym pozbawieniu podobnych mozliwosci innych nauczycieli

akademickich. W ocenie naszej organizacji zwi^zkowej takie dzialanie Wladz Uczelni jest

przykladem nie rownego traktowania oraz jest sprzeczne z idea^ nowej ustaw nakierowanej na

swobodny wybor sciezki kariery (dydaktycznej lub badawczej) nauczyciela akademickiego.

Powyzej przedstawione problemy s^ wynikiem niezastosowania sie Wladz Uczelni do

wymogow art. 249 ust. 1 przepisow wprowadzaj^cych ustaw? Prawo o Szkolnictwie Wyzszym i

Nauce oraz wynikaj^cych wprost z tego przepisu wymogow wskazanych w art. 126 ust. 1 i ust. 4

ustawy, ktory obliguje Wladze Uczelni do ustalenia zasad zakresu obowi^zkow nauczycieli

akademickich dla poszczegolnych grup pracownikow i rodzaju stanowisk. Zrealizowanie

postanowien powyzszych artykulow powinno dopiero uprawniac (a nie jak wyprzedzaj^co

dokonano tego w Uczelni) Wladze Uczelni do opracowania i wcielenia w zycie wymogow art. 128

ust. 1, a w szczegolnosci ust. 3 i ust. 4. Tego jednak w Uczelnie nie uczyniono, pomimo, ze

okreslenie tych kryteriow lezalo wyl^cznie w kompetencji Rektora i byl czas na ich zaopiniowanie

przez stosowne organa, pozostaj^c jednak przy nieprawnym warunku - jak cytowano wyzej -

stosowania wobec wszystkich grup i stanowisk w grupach jednolitych kryteriow stosowanych w

ocenach okresowych.

Ustawodawca bowiem okreslaj^c w art. 249 tylko ostateczny termin wprowadzenia



regulaminu pracy pozostawil mozliwosc wprowadzenia go w dogodnym czasie w okresie jednego

roku poprzedzaj^cego 1 pazdziernika 2019 r. Zakladaja^c, iz w okresie od 20.07.2018 (tj. ogloszenia

ustawy prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce) istniafy wszelkie mozliwosci opracowania tegoz

regulaminu - w szczegolnosci jego wymogow wynikaj^cy z art. 126 ust. 4 tj. ustalenia zasad

zakresu obowi^zkow nauczycieli akademickich dla poszczegolnych grup pracownikow i

poszczegolnych rodzajow stanowisk, w oparciu o ktore, z mocy art. 128 ust. 1 i ust. 3 oraz ust. 4

powinny bye realizowane zamierzone przez wladze uczelni oceny okresowe, o ktorych mowa

powyzej. Tego jednak w Uczelni nie uczyniono, pomimo, ze okreslenie tych kryteriow lezalo

wyl^cznie w kompetencji Rektora i byl czas na ich zaopiniowanie przez stosowne organa.

Powyzej wskazywany stan rzeczy potwierdzil Pan Rektor w swoim pismie nr. R-20/2019 z

dnial4.02.2019 str. 4 odpowiedz na pytanie. 7b cyt. ,,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

Przewodniczqcy) stanowiloby zlamanie zasady niedzialania prawa wstecz. Docelowe kryteria

okresowej oceny dla poszczegolnych grup pracownikow i rodzajow stanowisk zostanq 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 ojakich mowa w art.

114 w/w ustawy ) przewidzianych dla nauczycieli akademickich zatrudnianych w naszej Uczelni

oraz wymagan kwaliflkacyjnych 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 "

Zwrocic w tym momencie nalezy rowniez uwag$, ze Wladze Uczelni nie moga^ rowniez

podejmowac dzialan wyprzedzaj^co w stosunku do regul, ktore dopiero maja^ obowi^zywac w

przyszlosci. Jak pisze Pan Rektor, zgodnie z przytoczona, powyzej trescia. pisma, wspomniane

kryteria b^da. dopiero zawarte w nowym statucie po jego uchwaleniu. Jest to sprzeczne z ustawy,

gdyz kryteria te zgodnie z art. 126 ust. 4 ustawy zawiera wyl^cznie regulamin pracy, ale nie statut

jak wyzej cytowano.

Przedstawione powyzej sporne kwestie oparte na prawnej interpretacji obowia.zuja.cych

przepisow ustawowych oraz negatywnych opiniach zwia.zkow zawodowych dzialaja^cych w ZUT, a

takze negatywnych skutkach dla nauczycieli akademickich plyn^cych z realizowania ocen

okresowych wedlug kryteriow i wymogow zaprezentowanych przez Wladze Uczelni stanowi^

prawna^ podstaw? do wnioskowania do Pana Ministra o przychylenie si? do niniejszej prosby i

rozstrzygni^cia istniej^cego sporu zgodnie z kompetencjami.

Zdaniem zwia.zku zawodowego, co nie wa^tpliwe widac w zala.cznikach do pisma,

przedstawione kwestie sporne s^ tylko jednym z elementow wielowa.tkowych problemow

zwi^zanych z funkcjonowaniem uczelni podczas wprowadzania w zycie zmian

restrukturyzacyjnych wynikaja.cych z nowej ustawy. Zwi^zek Zawodowy uwaza, ze wprowadzenie



w pierwszej kolejnosci spornej problematyki ocen okresowych, czego nie ukrywaly i nie ukrywajq.

Wladze Uczelni, ma na celu zwolnienie czesci nauczycieli akademickich (a nast^pnie czesci

pracownikow) poprzez instrumentalne - jako narz^dzia - wykorzystanie tych ocen do stworzenia

sytuacji, wynikaj^cych z art. 123 ust. 1 (a po 2019 ust. 2). tj. rozwi^zania umow o prac? za

wypowiedzeniem.

PRZEWOD^ICZ^CY
Komisji Zakfado&k NlSZZ "Solidarno$6"
Zachodniopomprekrego Uniwersytetu

Technologic^nego w Szczecinie

dr inz. Jakub Pqksinski

Do wiadomosci:

1. Rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

2. Zwi^zek Nauczycielstwa Polskiego w ZUT

Wykaz zalacznik6w:

1. Pismo NSZZ ,,SOLIDARNOSC" ZUT nr. L.dz. -22/2018 z dnia 23.11.2018

2. Pismo Zwi^zk6w Zawodowych z dnia 04.12.2018;

3. Pismo Zwiqzk6w Zawodowych z dnia 20.12.2018;

4. Pismo Rektor ZUT nr. ODO-R/331/2018 z dnia 20.12.2018

5. Zarzadzenie nr 121 Rektora ZUT z dnia 28.12.2018

6. Zarzadzenie nr 122 Rektora ZUT z dnia 28.12.2018

7. Pismo NSZZ ,,SOLIDARNOSC" w ZUT nr. L.dz. -1/2019 z dnia 02.01.2019

8. Pismo Rektora ZUT nr. R-4/2019 z dnia 14.01.2019

9. Pismo NSZZ ,,SOLIDARNOSC" w ZUT nr. L.dz. -10/2019 z dnia 01.02.2019

10. Pismo Rektora ZUT nr. R-20/2019 z dnia 14.02.2019;

11. Pismo Rektora ZUT nr. R 26/2019 z dnia 26.02.2019


