Poznad, 17 listopada 2020

Protokgl koricowy
oceny dzialalnoici naukowej pracownik6w ICHB PAN,

profesor6w i proissor6w ICHB PAN w okresie 2016-2019
oraz adiunkt6w i asystentdw w okr€sio 2018-2019

W

odpowiedzi

na pismo przewodniczqcego Rady

Naukowej lnsMutu Chemii

Bioorganicznej PAN prof. dr hab. Andrzeja Legockiego Komisja Rady Naukowej ds. rozwoju kadry

naukowej, stypendi6w

i

nagrod ptzep@wadzita ocenq dzialalno6ci naukowej pracownik6w

lnsMutu. Ocena dokonana zostala zgodnae z wymogami Ustawy o PAN z dnia 30 kwietnia 2010

z poz els4mi zmianami oraz

r.

Regulaminem oceny pracownik6w naukowych zatrudnionych w

ICHB PAN, kt6ry zostal uchwalony przez RadQ Naukowa w dniu 12 wrzesnia 2018 r. Profesorowie

i profesorowie ICHB PAN, zgodnie z decyzjq Rady Naukowej modyfikujqce jednorazowo wymogi
Regulaminu, oceniani byli za okres 2016-20'19, a adiunkci i asystenci za okres 20'18-20'19. Komisia

dziaHa w skladzie profesorowie (w kolejnosci alfabetycznej): Jerzy Ciesiolka, Maciej Figiel, ZoIia
Gdaniec, Adam Kraszewski, Marta Olejniczak, Wojciech Rypniewski oraz pzedstawiciel adiunkt6w
dr Julia Misiorek.

Arkusze ocen wraz

z

Regulaminem oceny

pracownikom naukowym lnsq utu

i

i

Zasadami ocgny przekazane zostaly

po wypelnieniu przez zainteresowanych wr6cily do Komisji.

Dane zawarte w arkuszach zostaly sprawdzone pod wzgledem zgodnosci z przyietymi regutami
oceny.

WSr6d stu trzech ocenianych pracownikow naukowych lnsq/tutu dziewigtnascie os6b
zatrudnionych byto na etacie profesora, dwadziescia dwie osoby na etacie prolesora ICHB PAN,
czterdziesci pie6 os6b na etacie adiunkta i siedemnascie os6b na etacie asystenta. Z por6wnaniu z

wynikami poprzedoiej oceny, Srednia wartoa6 uzyskanych punkt6w, przypadajqcych na profesora
zmniejszyla siq z 140,7 do 128,1 punkt6w, natomiast wzrosta dla profesora ICHB z 69,4 do 75,6
punkt6w oraz adiunkta z 16,4 do 20,1 punkt6w, a zmalala dla asystenta z 14.8 do 't 1,7 punkt6w.
Na podkreslenie zasluguje, ze wzrost Sredniej wartosci uzyskiwanych punkt6w nastqpll w grupie
profesor6w ICHB PAN oraz w grupie adiunktow, odpowiednio

o 9ok i

23o/o,

w

por6wnaniu z

wynikami poprzedniej oceny.
W ocenie poszczeg6lnych pracownik6w Komisja kierowala siQ przyietymi zasadami oceny,

w kt6rych sprecyzowane zostaly kryteria przyznawania koicowej oceny pozy\Avnej, pozytywnej z
wyr6znieniem oraz oceny negatywnej. Ocena pozytywna ptqznawana jest pracownikom, kt6rzy
zgromadzili liczbQ punkt6w r6wnq lub wyzszq niz % wartoSci Sredniej w danej grupie pracownik6w.

Z kazdej grupy, 20% pracownik6w kt6rzy zgromadzili najwiekszq liczbe punkt6w otrzymuje ocene
pozytylvne z wyr62nieniem. Natomiast, pracownicy, K6rzy zgromadzili liczbe punkt6w ponizej

Z
I

warto6ci Sredniej punkt6w uzyskanych w danej grupie moge otrzyma6 ocene negatywnq. Przy

czym, gdy dany pracownik nie pzepracowal

w

lnstytucie pelnego okr€su objqtego ocene,

otrzymuje ocene pozytywnq. W tym przypadku, czynnik majecy istotny wptyw na zgromadzonq

liczbg punkt6w odnotowywany jest w arkuszu oceny pracownika. W grupie profesor6w, caery
osoby oraz w grupie profesor6w ICHB PAN 6vtnie2 caery osoby otrzymaly o€nQ pozytywnq z
wyr62nieniem. Pozostale osoby z tych grup otr.ymaly ocene pozytywnq, za wyjqtkiem tzech os6b

z grupy profesor6w ICHB PAN, kt6rych dorobek byl zbyt maty w stosunku do innych os6b z tej
grupy iosoby te otrzymaly ocenQ negatywnq. W grupie adiunkt6w, dziewiqd os6b otrzymab ocene
pozytywnq z wyr62nieniem, jedna osoba otrzymala oceng negatywnq, a pozostale osoby otrzymaly

o@ne pozytywnq, ptzy c4m w przypadku jednej osoby ocena pozytywna przyznana zostala z
uwagi na kr6tki staz pracy

w lnsq ucie w

ocenianym okresie. W grupie asystento,{, ocene

pozytywna z wyr6Znieniem otrzymaly trzy osoby. iedna osoba otrzymala ocenQ negatywnq, jednej
osobie ocena po.ytywna pt4znana zostala z uwagi na krotki staZ pracy w lnsb ucie w ocenianym

okresie,

a

pozostab osoby otrzymaly ocene pozytywne.

W

przypadku dw6ch pracownik6w

lnsMutu, po rozpatrzeniu zloionych wniosk6w dotyczacych listy opublikowanych prac oraz
wymiaru etatu w lnsMucie branych pod uwage przy ocenie dorobku, Komisja pzyznala ocenq
pozytywne,

a pisemne uzasadnienia tych decyzji przekazane zostaty Przewodniczqcemu

Rady

Naukowej oraz Dyrektorowi lnstytutu.

Analizujqc udzial poszczeg6lnych kategorii osiegniec w ocenie pracownik6w lnsh utu, dla
grupy profesor6w i profesor6w ICHB PAN w czteroletnim okresie 2016-2019, najwiecej punkt6w

-

pt4znano za osiqgniQcia w kategorii aktywnosd naukowa i tworcza, w kategorii rozw6j
naukowy - 7o/o, za pozyskane srodki finansowe - 8olo punkt6w oraz w kategorii efekty
niematerialne dziatalnosci naukowej - 8o/o tecznq liczby punkt6w. Ola grupy adiunkt6w i

77o/o

asystentow

w

analogicznych

dwuletnim okresie 2018-2019, udzial procentowy punktOw

jak

za osiqgniecia

powy2ej kategoriach wynosil 75%, 1Oo/o, 11o/o o@z 4o/o

hczn4

w

licz5y

zgromadzonych punkt6w.

Pierwsza ocena dzialalnoeci naukowej pracownik6w lns\ utu wedfug kryleri6w
stosowanych obacnie pzeprowadzona zostrala w roku 20'12 i obojmowala osiagniecia w latach
2008-2011. Dla kolejnych okres6w oceny, srednia warloid liczby punkt6w uzyskiwanych przez
poszczeg6lne grupy pracownik6w wyka4watra wytarre tendencje wzrostowq- Por6wnujac wyniki
oceny w roku 2012 z wynikami tegorocznymi, dla grupy profesor6w a profesor6w ICHB PAN oraz
czteroletnich okres6w oceny, srednia wartoad liczby punkt6w wzrosta o odpowiednio 21yo ,74oh.
Dla grupy adiunktow i asystent6w oraz dwuletnich okresow oceny nastqpil wzrost Sredniej liczby
punkt6w o 81 i66%. W ostatnich dwunastu latach dzia+alnosci lnsq utu nastqpil zatem znaczny
wzrost efektywnosci dzialalno6ci naukowej dla wszystkich grup pracownik6w lnstytutu.

Kopie arkusry ocen wraz

z

i ocenq Komisji zostaty indywidualnie przekazane
punktacji i otrzymanej ocenie pzekazane zostav tak2e

uwagami

pracownikom. lnformacje o osiqgnigtej

2

pzelo2onym poszczeg6lnych os6b, kierownikom Zakladow, w kt6rych sq zatrudnieni w lnsq ucie.
Ponadto, wszyscy pracownicy mieli mozliwose weMkaqi wslqpnie wyznaczonych przez Komisjg

parametr6w naukometrycznych charakteryzujqcych ich calkowity dorobek naukowy oraz dorobek
naukowy w ocenianym okresie. Komis.ia proponuje, aby w trakcie przeprowadzania przyszlych

ocen okresowych parametry te Wznacza+y osoby oceniane (kaidy pracownik zna lub powinien
znad wartoaci tych parametr6w), a Komisja w koniecznych przypadkach bedzie mogla

a reryfikowa6 podane wartosci.
Materialy zawierajace wyniki oceny wszystkich pracownik6v, naukowych lnsq utu Komisja
Wzekazala Pzewodniczqcemu Rady Naukowej ICHB PAN prol. Andzejowi B. Legockiemu
Dyrektorowi lns! utu proI. Markowi Figlerowiczowi.
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