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Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Zgodnie z decyzją Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Szkoły Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie zwracam się z prośbą o wyrażenie opinii w sprawach:
1. Czy jest zgodne z ustawą: „Prawo o szkolnictwie wyższym” pominiecie w okresowej
ocenie nauczyciela akademickiego jednego roku?
2. Czy jest zgodne z prawem wewnętrznym uczelni regulowanym przez Statut pominięcie w
ocenie jednego ze statutowych obowiązków nauczyciela akademickiego?
3. Jak długo – licząc w latach akademickich – należy przechowywać prace egzaminacyjne,
kolokwia, projekty, czy sprawozdania studentów stanowiących podstawę do zaliczenia
przedmiotu i wystawienia końcowej oceny?

Uzasadnienie.
W dniu 25 lutego 2013 r. Senat Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
przyjął regulamin oceny nauczyciela akademickiego w SGGW. Regulamin został oprotestowany
w dwu punktach przez NSZZ „Solidarność” SGGW jako niezgodny z ustawą: „Prawo o
szkolnictwie wyższym”, Statutem SGGW w Warszawie a także w niesprawiedliwy sposób
powodujący zaniżoną ocenę dla wielu nauczycieli akademickich.
Ad 1. Ostatnia ocena w naszej Uczelni obejmowała lata 2003-2007. Obecny Regulamin oceny
nauczyciela akademickiego w § 1

rozstrzyga: „W roku 2013 ocena obejmuje wszystkich

nauczycieli akademickich za lata 2009-2012. Zatem osiągnięcia z roku 2008 zostają pominięte;

nie znajdujemy ich ani w ocenie poprzedniej, ani bieżącej. Tymczasem - jak się zdaje – z art. 132
Ustawy P.o.Sz.W. wynika, że ocena powinna mieć charakter ciągły, uwzględniający cały dorobek
(szczególnie naukowy) nauczyciela akademickiego, do roku 2011 z okresu nie krótszego niż 4
lata, od 2012 – 2 lata (dla profesorów tytularnych 4 lata).
Również z § 144 Statutu SGGW wynika, że ocena nie może dotyczyć dowolnie wybranych lat,
ale lat kolejnych.
Niezależnie jednak od prawnego aspektu podnosimy, że pominiecie w ankiecie osiągnięć jednego
roku jest niesprawiedliwe, prowadzi do nierównego traktowania nauczycieli.
Szczególnie dotkliwe jest to dla tych pracowników SGGW, którzy w 2008 roku obronili prace
doktorskie (30pkt.) i habilitacyjne (50pkt.), uzyskali tytuł naukowy (70 pkt.), opublikowali
wysoko punktowane prace naukowe, lub pełnili ważne zadania organizacyjne w Uczelni w
ostatnim roku poprzedniej kadencji władz SGGW.
Ad. 2. W Statucie SGGW w §.137 wymienione są cztery obowiązki nauczycieli akademickich,
posiadających prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii. Czwarta to sprawowanie opieki
weterynaryjnej. Regulamin oceny, ani ankieta nie uwzględniają, ani nie przyznają punków za tę
działalność. Stwierdzenie w ankiecie, że oceniany pracownik sam może przedstawić aktywności
nie ujęte w ankiecie, nie pozwala na wycenę w żadnej skali punktowej opieki weterynaryjnej,
która części nauczycieli akademickich zajmuje znaczącą ilość czasu i pracy a umożliwia jedynie
przyznanie maksimum 10 punktów za rok za wszystkie rodzaje aktywności nie ujęte w punktach
tej ankiety. Dodać trzeba, że praca lekarzy weterynarii wykonywana w czasie dyżurów
weterynaryjnych nie jest obecnie w żaden sposób gratyfikowana wynagrodzeniem (inaczej niż
było to w latach poprzednich).
Obowiązek wypełnienia i złożenia ankiety oceny nauczyciela akademickiego do Komisji
Oceniających upływa z dniem 31 marca br. Z tego względu prosimy o potraktowanie naszej
prośby o opinię i ewentualnie podjecie interwencji w tej sprawie jako sprawy pilnej.
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