
U C H W A Ł A Nr 5 
 

Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 

z dnia 13 września 2016 roku 
 
 

w sprawie: zaopiniowania kandydatów do Wydziałowej i Uczelnianej Komisji 
Oceniającej Nauczycieli Akademickich w kadencji 2016-2020 

 
 
Na podstawie Statutu UWM w Olsztynie – Kryteria i tryb okresowej oceny nauczycieli 
akademickich – Załącznik Nr 7, § 4 ust. 1, § 5 ust. 3 oraz § 6 Statutu UWM w Olsztynie, 
Rada Wydziału postanawia, co następuje:  
 

§ 1 
Rada Wydziału proponuje prof. dr hab. inż. Sabinę Źróbek, prof. zw., na członka 
Uczelnianej Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich. 
 

§ 2 
Rada Wydziału proponuje skład Wydziałowej Komisji ds. Oceny Nauczycieli 
Akademickich w osobach: 

1. dr hab. inż. Radosław Wiśniewski, prof. UWM – przewodniczący, 
2. dr hab. inż. Jacek Rapiński – zastępca przewodniczącego, 
3. prof. dr hab. inż. Andrzej Krankowski, 
4. dr hab. inż. Paweł Wielgosz, prof. UWM, 
5. dr hab. inż. Piotr Srokosz, 
6. dr inż. Marek Ogryzek, 
7. dr inż. Jacek Zabielski, 
8. dr inż. Kamil Kowalczyk, 
9. wspólny przedstawiciel Rady Wydziałowej Samorządu Studenckiego i Rady 

Wydziałowej Samorządu Doktorantów, 
10. przedstawiciel ZNP w UWM, 
11. przedstawiciel NSZZ „Solidarności” UWM. 

 
§ 3 

1. Do zadań Wydziałowej Komisji Oceniającej Nauczycieli Akademickich należy  
w szczególności: 
1) przeprowadzanie okresowych ocen nauczycieli akademickich wynikających  

z przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz regulacji prawnych 
obowiązujących na Uniwersytecie, 

2) przeprowadzanie ocen nauczycieli akademickich na wniosek Dziekana, 



3) przeprowadzanie ocen nauczycieli akademickich na wniosek Dziekana po 
uprzednim złożeniu wniosku o ocenę przez Prodziekana, kierownika jednostki 
organizacyjnej lub nauczyciela akademickiego, 

4) opiniowanie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku adiunkta w ramach 
procedury bezkonkursowej, 

5) opiniowanie rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem akademickim. 
2. Procedurę oceny nauczyciela akademickiego w związku z oceną okresową lub na 

wniosek Dziekana oraz procedurę opiniowania, wszczyna przewodniczący Komisji. 
3. Nauczyciel akademicki podlegający ocenie lub opiniowaniu przed posiedzeniem 

Komisji wypełnia odpowiedni formularz uniwersytecki. 
4. Posiedzenia Komisji zwoływane są co najmniej 2 razy w roku akademickim.  

 
§ 4 

1. Komisja przeprowadza ocenę nauczycieli akademickich lub wydaje opinię  
z wykorzystaniem formularza uniwersyteckiego oraz uwzględnia informacje 
przekazane przez: Dziekana, Prodziekanów, kierowników jednostek 
organizacyjnych, studentów i pracowników. 

2. Informacje przekazane przez Dziekana, Prodziekanów, kierowników jednostek 
organizacyjnych oraz inne osoby, między poszczególnymi ocenami lub opiniami, 
Przewodniczący gromadzi i przedstawia Komisji podczas najbliższego posiedzenia. 
Komisja podejmuje decyzję, czy przekazane informacje stanowią podstawę do 
wszczęcia oceny nauczyciela w trybie „na wniosek”. Jeśli Komisja nie wszczyna 
oceny w trybie „na wniosek” informacje przekazane Komisji dotyczące danego 
nauczyciela są uwzględniane podczas kolejnej oceny. 

3. Z prac Wydziałowej Komisji Oceniającej Nauczycieli Akademickich sporządzany jest, 
przez Sekretarza Komisji, protokół z posiedzenia Komisji. 

 
§ 5 

1. Od postanowień Komisji dotyczących oceny przysługuje odwołanie do Uczelnianej 
Komisji Oceniającej w terminie 14 dni od daty podpisania protokołu oceny. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 
 
 
 Przewodniczący Rady 

Dziekan 

 

 

 dr hab. inż. Radosław Wiśniewski, prof. UWM 
 

 


