
 
ZARZĄDZENIE Nr 115/2014 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 29 października 2014 r. 

 
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 5/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 21 stycznia 2014 r.  wprowadzającego Regulamin przeprowadzania 
okresowych ocen pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 

Uniwersytetu Wrocławskiego 
 
 Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie 
wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późniejszymi zmianami) oraz § 4 
Regulaminu Organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego zarządza się, co 
następuje: 

§ 1. W Regulaminie przeprowadzania okresowych ocen pracowników niebędących 
nauczycielami akademickimi Uniwersytetu Wrocławskiego stanowiącym Załącznik do  
zarządzenia Nr 5/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 stycznia 2014 r. 
§ 3 otrzymuje następujące brzmienie: 

„§  3 
Termin i przebieg oceny 

 
1. Pracownik podlega ocenie raz na 3  lata, z zastrzeżeniem § 5, lub na wniosek 

kierownika jednostki organizacyjnej/komórki administracyjnej.  
W przypadku uzyskania przez pracownika oceny niedostatecznej, następna ocena 
przeprowadzana jest za rok. 

2. Ocenę przeprowadza się w okresie od 1 września do 31 października.  
3. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności pracownika w okresie przeprowadzania 

oceny, ocena powinna zostać przeprowadzona w ciągu 30  dni od dnia jego powrotu 
do pracy.  

4. Ocena obejmuje okres od dnia ostatniej oceny do dnia bieżącej oceny. 
5. Arkusz oceny przechowywany jest w aktach osobowych pracownika w Dziale Kadr 

Uniwersytetu Wrocławskiego. 
6. W terminie do dnia 10 listopada kierownicy jednostek organizacyjnych/komórek 

administracyjnych przekazują do Działu Kadr wyniki oceny w formie wykazu wraz  z 
arkuszami oceny.”. 
 
§ 2. Kierownicy jednostek organizacyjnych/komórek administracyjnych, którzy przed 

dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia przekazali do Działu Kadr wyniki oceny w 
formie wykazu zobowiązani są, w terminie do dnia 10 listopada, dostarczyć do Działu 
Kadr arkusze ocen. 

 
§ 3. Traci moc zarządzenie Nr 114/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 

29 października 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 5/2014 Rektora Uniwersytetu 
Wrocławskiego z dnia 21 stycznia 2014 r.  wprowadzającego Regulamin przeprowadzania 
okresowych ocen pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Uniwersytetu 
Wrocławskiego. 

 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
 

prof. dr hab. Marek Bojarski 
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