
ZARZĄDZENIE Nr 23/2011 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 25 lutego 2011 r. 

 

w sprawie zasad i trybu działania komisji oceniających  

nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Wrocławskim 

 
 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyŜszym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późniejszymi zmianami) oraz § 107 ust. 3 Statutu 
Uniwersytetu Wrocławskiego zarządza się, co następuje: 
 

§ 1. Zarządzenie określa zasady i tryb działania komisji oceniającej nauczycieli 
akademickich, zwanej dalej „komisją”. 
 

§ 2. Zakres podmiotowy niniejszego zarządzenia obejmuje nauczycieli 
akademickich z wyłączeniem nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy. 
 

§ 3. Komisja powoływana jest na kadencję odpowiadającą kadencji organów 
Uniwersytetu Wrocławskiego. 
 

§ 4. Skład komisji i jej przewodniczącego ustala Rektor na podstawie propozycji 
zgłoszonych przez kierowników jednostek organizacyjnych (dziekanów  
i dyrektorów/kierowników jednostek pozawydziałowych). 
 

§ 5. Termin i kalendarz  okresowych ocen ustalony przez Rektora, stanowi 
podstawę do niezwłocznego podjęcia działań przez komisję, tak by terminy i kalendarz 
wskazane przez Rektora zostały zachowane. 
 

§ 6.1. Komisja dokonuje oceny nauczyciela akademickiego na podstawie 
wypełnionego przez ocenianego arkusza oceny okresowej, zgodnie z uchwałą Senatu  
w sprawie kryteriów oceny okresowej nauczycieli akademickich. 

2.  JeŜeli komisja uzna, Ŝe przed sformułowaniem końcowej oceny byłoby 
wskazane wysłuchanie ocenianego nauczyciela akademickiego lub/i jego bezpośredniego 
przełoŜonego, moŜe zwrócić się o ich przybycie na posiedzenie komisji, określając datę  
i godzinę spotkania. 

3. Końcowa ocena powinna zawierać stwierdzenie o przydatności lub 
nieprzydatności ocenianego do dalszego zatrudnienia na zajmowanym stanowisku. 
Nauczyciel akademicki moŜe uzyskać następującą ocenę końcową: 

− przydatny do dalszego zatrudnienia na zajmowanym stanowisku – 
ocena pozytywna, 

− przydatny do dalszego zatrudnienia na zajmowanym stanowisku  
z zaleceniem opiniowania za rok – ocena pozytywna, 

− nieprzydatny do dalszego zatrudnienia na zajmowanym stanowisku - 
ocena negatywna, 

− nieprzydatny do dalszego zatrudnienia – ocena negatywna. 
 

§ 7.1. Łącznie z oceną końcową komisja formułuje jednoznaczny wniosek o: 
− dalsze zatrudnienie ocenianego lub  
− rozwiązanie z ocenianym stosunku pracy. 

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy nauczycieli akademickich objętych oceną ze 
względu na upływ okresu, na który zostali zatrudnieni. 
         

§ 8.1. Komisja ustala ocenę w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów przy 
udziale co najmniej połowy składu komisji z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 2. 

2. Komisja dokonuje oceny okresowej nauczyciela akademickiego, będącego 
jej członkiem, bez jego udziału. 



§ 9. JeŜeli oceniany uzyskał ocenę negatywną „nieprzydatny do dalszego 
zatrudnienia” lub „nieprzydatny do dalszego zatrudnienia na zajmowanym stanowisku”, 
przewodniczący w arkuszu ocen jest obowiązany umieścić uzasadnienie tej oceny. 
 

§ 10. Arkusz oceny okresowej nauczyciela akademickiego podpisują: 
przewodniczący i jej członkowie, uczestniczący w ocenie. 
 

§ 11.1. Komisja obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej 
przewodniczącego. 

2. Z kaŜdego posiedzenia komisji sporządza się protokół, który podpisuje 
przewodniczący i protokolant. 

3. Obecność na posiedzeniach komisji jej członkowie potwierdzają 
osobiście podpisem na listach obecności. 
 

§ 12. Ocena przedstawiana jest ocenianemu, w formie pisemnej, który: 
− własnoręcznym podpisem poświadcza fakt zapoznania się z oceną, 
− wpisuje datę przedstawieniu mu oceny, 
− pisemnie oświadcza, w arkuszu oceny okresowej, Ŝe został pouczony  

o przysługującym mu środku odwoławczym od dokonanej oceny oraz 
miejscu i terminie złoŜenia odwołania. 

 
§ 13.1.Kierownik jednostki organizacyjnej przekazuje arkusze ocen do Działu 

Kadr, który przedstawia Rektorowi całość dokumentacji związanej z ocenami okresowymi 
danej jednostki.  

2. Dokumentacja związana z okresowymi ocenami włączana jest do akt 
osobowych nauczyciela akademickiego.  
 

§ 14. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

prof. dr hab. Marek Bojarski 

     R E K T O R 


