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Moi Drodzy,
Tegoroczna ocena nauczycieli akademickich jest bardzo ważna. Zgodnie z Ustawą - Prawo
o Szkolnictwie Wyższym już jednokrotna ocena negatywna jest dostateczną podstawą do
zwolnienia nauczyciela akademickiego z pracy. Dwukrotna negatywna stwarza obowiązek
Rektora rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem.
Z drugiej strony coraz częściej słyszymy o zamiarze nagradzania osób, które będą miały ocenę
wyróżniającą.
Tymczasem regulamin i arkusz oceny na naszej Uczelni, wśród wielu niesprawiedliwości
i niejasności, powoduje pominięcie osiągnięć w roku 2008 (naukowych i organizacyjnych, bo
dydaktyczne i tak praktycznie są ignorowane). Ponieważ poprzednia ocena kończyła się na roku
2007 dorobek nauczyciela nie jest w całości jego pracy w SGGW uwzględniony.
Zwróciłam się z pytaniem do MNiSzW, czy jest to zgodne z prawem. Odpowiedź jest negatywna;
rok 2008 nie może być pominięty w ocenie. Ministerstwo wymienia enumeratywnie okresy, które
mogą być pomijane (np. urlop macierzyński). Są one wymienione w art. 132 ust.4 Ustawy. (Pismo
z Ministerstwa dostępne jest w naszym Sekretariacie).
Zwracam się, zatem do Was z prośbą o poinformowanie wszystkich nauczycieli akademickich na
Wydziale, że w przypadku, gdy tracą jakieś punkty w ankiecie z tego powodu, że odpowiednie
zdarzenia nastąpiły w roku 2008, powinni, w dobrze pojętym interesie własnym, ale też i
jednostki, w której są zatrudnieni, dołączać do ankiety udokumentowaną liczbę przysługujących
im punktów. W przypadku ich nie uwzględnienia należy skierować odwołanie do Uczelnianej
Komisji ds. Oceny.
Negatywne rozstrzygnięcie Uczelnianej Komisji ds. Oceny otwiera możliwość wystąpienia na
drogę sądową (Sąd Pracy). W tych przypadkach NSZZ „Solidarność” udziela konkretnej pomocy
w sformułowaniu pozwu i prowadzeniu rozprawy.
Przypominam też, że w pracach Komisji ds. Oceny, na życzenie pracownika uczestniczy jako
obserwator przedstawiciel związku zawodowego (Statut SGGW, § 145 pkt. 2). Pracownicy,
którzy chcą skorzystać z tego prawa powiadamiają o tym Przewodniczącego Wydziałowej
Komisji Oceniającej.
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