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P R O T O K Ó Ł  N R  8 / 2 0 1 8  
posiedzenia Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 

w dniu 24 października 2018 r. 
_____________________________ 

     
Skład posiedzenia Senatu:  Obecnych: 

28 przedstawicieli nauczycieli akademickich: profesorów i doktorów hab. 23 
11 przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich 10 
1 przedstawiciel doktorantów 0 

10 przedstawicieli studentów 2 
3 przedstawicieli pracowników administracyjno-technicznych 3 
7 osób uczestniczących z głosem doradczym 6 
3 przedstawicieli związków zawodowych 2 
   

Uprawnionych do głosowania: 53 38 
 
Obecni: 

1. prof. dr hab. Adam Jezierski 
2. prof. dr hab. Jan Burdukiewicz 
3. prof. dr hab. Wiesława Miemiec 
4. prof. dr hab. Ryszard Cach 
5. dr hab. Dorota Nowak 
6. prof. dr hab. Anna Trzeciak 
7. prof. dr hab. Marcin Cieński 
8. prof. dr hab. Antoni Ciszewski 
9. dr hab. Tomasz Jurdziński prof. UWr 
10. dr hab. Dariusz Skarżyński prof. UWr 
11. dr hab. Henryk Marszałek prof. UWr 
12. prof. dr hab. Robert Wiszniowski 
13. prof. dr hab. Karol Kiczka  
14. prof. dr hab. Mariusz Olczak 
15. dr hab. Kazimierz Orzechowski prof. UWr 
16. prof. dr hab. Stefan Kiedroń 
17. dr hab. Jakub Pigoń prof. UWr 
18. prof. dr hab. Michał Tomczak 
19. prof. dr hab. Grzegorz Plebanek 
20. dr hab. Anna Oleszkowicz prof. UWr 
21. dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr 
22. dr hab. Mariusz Szymanowski prof. UWr 
23. dr hab. Katarzyna Kajdanek prof. UWr 
24. dr Maria Stasiuk 
25. dr Magdalena Sałdyka 
26. dr Agnieszka Łobocka 
27. dr Jakub Michaliszyn 
28. dr Joanna Łubocka 
29. dr Zbigniew Łoś 
30. dr Mieczysław Sobik 
31. dr Rafał Juchnowski 
32. dr Jacek Przygodzki 
33. mgr Elżbieta Kopeć 
34. Wiktoria Ryś 

 

35. Patryk Korolko 
36. mgr Mariola Grzyb 
37. mgr Renata Nowak 
38. mgr Bożena Tytoń 
39. mgr Ryszard Żukowski 
40. mgr Jadwiga Gizowska 
41. mgr inż. Grażyna Piotrowicz 
42. mgr Paula Wiśniewska 
43. dr Leszek Ryk 
44. Andrzej Jabłoński 
45. mgr Ewa Majewska-Machaj 
46. dr Ryszard Balicki 

 

Nieobecni: 

1. prof. dr hab. Iwona Bartoszewicz 
2. dr hab. Rafał Wojciechowski prof. UWr 
3. prof. dr hab. Przemysław Wiszewski (w/z 

prodziekan dr hab. Joanna Wojdon prof. UWr) 
4. dr hab. Małgorzata Janicka prof. UWr 
5. prof. dr hab. Mariusz Jabłoński 
6. Anna Gierlikowska 
7. Kamila Machnicka 
8. Damian Rychlik 
9. Aleksander Smok 
10. Wojciech Wojtkiewicz 
11. Dorota Orlińska 
12. Michał Halicki 
13. Dawid Nowacki 
14. Wojciech Michańcio 
15. dr hab. Piotr Grabowiec 
 

 
Przewodniczył: JM Rektor prof. dr hab. Adam Jezierski 
Protokołowała: mgr Agata Walczak-Kaszuba 
Lista obecności w załączeniu.  
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1. Przyjęcie porządku obrad.  

Posiedzenie Senatu otworzył Rektor A. Jezierski. Rektor zapytał, czy są uwagi do zaproponowanego porządku 
obrad? Wobec braku uwag zarządził głosowanie. Senat w głosowaniu jawnym, jednomyślnie przyjął porządek 
obrad w dalszym brzmieniu: 
2. Przyjęcie protokołu posiedzenia Senatu UWr w dniu 26 września 2018 r. 
3. Komunikaty i informacje. 
4. Opinie w sprawach zatrudnienia na stanowiskach profesorów. 

4.1. Zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Jacka Rzeszotnika na czas 
nieokreślony od dnia 1 listopada 2018 r. na Wydziale Filologicznym. 

4.2. Zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Ewy Maciaszczyk-Dziubińskiej na czas 
nieokreślony od dnia 1 listopada 2018 r. na Wydziale Nauk Biologicznych. 

4.3. Zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. hab. Krzysztofa Stefaniaka na czas 
nieokreślony od dnia 1 listopada 2018 r. na Wydziale Nauk Biologicznych. 

4.4. Zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. hab. Tomasza Szymury na czas 
nieokreślony od dnia 1 listopada 2018 r. na Wydziale Nauk Biologicznych. 

4.5. Zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. hab. Piotra Owczarka na czas nieokreślony 
od dnia 1 listopada 2018 r. na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska. 

4.6. Zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. hab. Piotra Marszałka na czas 
nieokreślony od dnia 1 listopada 2018 r. na Wydziale Nauk Społecznych. 

4.7. Zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Anny Pacześniak na czas nieokreślony 
od dnia 1 listopada 2018 r. na Wydziale Nauk Społecznych. 

4.8. Zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Lucyny Szot na czas nieokreślony od 
dnia 1 listopada 2018 r. na Wydziale Nauk Społecznych. 

5. Opinia o powołaniu Dyrektora Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego. 
6. Zmiany w komisjach senackich powołanych na kadencję 2016-2020. 
7. Wnioski dydaktyczne. 

7.1. Upoważnienie Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska do odstąpienia od zasady 
prowadzenia niektórych zajęć przez osoby posiadające stopień lub tytuł naukowy. 

7.2. Zatwierdzenie wzoru wspólnego dyplomu ukończenia studiów. 
8. Wolne wnioski.  
 
2. Przyjęcie protokołu posiedzenia Senatu UWr w dniu 26 września 2018 r. 

Rektor zapytał, czy są uwagi do protokołu poprzedniego posiedzenia? Wobec braku uwag zarządził głosowanie. 
Protokół został przyjęty w głosowaniu jawnym, jednomyślnie i bez uwag. 
 
3. Komunikaty i informacje. 

 Senat uczcił chwilą ciszy pamięć zmarłego pracownika Uczelni prof. Stanisława Grykienia z Instytutu 
Geografii i Rozwoju Regionalnego. 

 Komunikaty Rektora: 
 Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Umiejętności w dniu 16 czerwca br. wybrało na członka 

korespondenta PAU prof. Stefana Kiedronia, kierownika Katedry Filologii Niderlandzkiej im. Erazma  
z Rotterdamu i senatora UWr. Rektor złożył serdeczne gratulacje na ręce Profesora; 

 Uczelniana Komisja Wyborcza w dniu 17 października br. podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wyników 
wyborów uzupełniających przedstawicieli Samorządu Studentów do Senatu UWr w kadencji 2016-2020. 
Wybrani zostali: p. Anna Gierlikowska z WB, p. Wiktoria Ryś z WNHP i p. Michał Halicki z WNOZKŚ; 

 MNiSW zwróciło się z prośbą o wskazanie kandydatów na rzeczników dyscyplinarnych. Pismo Ministra 
w tej sprawie wraz z materiałami i formularzami dostępne są na stronie Ministerstwa. Termin zgłoszeń 
upływa w dniu 15 listopada br.; 

 trwa proces zbierania oświadczeń o przypisaniu pracowników do określonej dyscypliny; w przypadku 
małej liczby pracowników zadeklarowanych do danej dyscypliny konieczne będą negocjacje z uwagi na 
fakt, że to od dyscyplin uzależniona będzie przyszła kategoryzacja. 

 Prorektor J. Burdukiewicz podał, że uczestniczył w posiedzeniu KRUP, na którym dyskutowano m.in.  
o postępach w pracach nad przygotowaniem nowych statutów oraz nad strukturą uczelni. Uniwersytet 
Warszawski udostępnił projekt nowej struktury na swojej stronie. W posiedzeniu brał udział również 
wiceminister Müller, który mówił o ewaluacji w kontekście nowego rozporządzenia, do którego środowisko 
zgłosiło bardzo dużo uwag. Odbyła się także duża dyskusja nad listą czasopism i wydawnictw, najważniejsze 
w przyszłej kategoryzacji będą publikacje. Zapowiedziano podwyżki wynagrodzeń od 1 stycznia 2019 r., na 
które przewidziano 900 mln zł, przy czym zasady podziału środków określi uczelnia. Dyskutowano także o 
algorytmie i stałej przeniesienia, która spadnie do 30%. Ważną rolę będą spełniały granty. W zakresie szkół 
doktorskich wskazywano, że zasadne byłoby ich tworzenie w obrębie dziedzin nauki. Poruszono również 
kwestię stypendiów doktoranckich, które otrzyma, zgodnie z przepisami, każdy doktorant, przy czym są 
doktoranci, którzy pobierają stypendia z więcej niż jednego źródła.  
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4. Opinie w sprawach zatrudnienia na stanowiskach profesorów. 

4.1. Zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Jacka Rzeszotnika na czas 
nieokreślony od dnia 1 listopada 2018 r. na Wydziale Filologicznym. 

Dziekan M. Cieński przedstawił dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny Kandydata. Następnie Rektor 
otworzył dyskusję. Wobec braku głosów w dyskusji zarządził głosowanie. Wyniki głosowania w tabeli; uchwała 
Nr 88/2018. 
 
4.2. Zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Ewy Maciaszczyk-
Dziubińskiej na czas nieokreślony od dnia 1 listopada 2018 r. na Wydziale Nauk Biologicznych. 

Dziekan D. Skarżyński przedstawił dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny Kandydatki. Następnie 
Rektor otworzył dyskusję. Wobec braku głosów w dyskusji zarządził głosowanie. Wyniki głosowania w tabeli; 
uchwała Nr 89/2018. 
 
4.3. Zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. hab. Krzysztofa Stefaniaka na 
czas nieokreślony od dnia 1 listopada 2018 r. na Wydziale Nauk Biologicznych. 

Dziekan D. Skarżyński przedstawił dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny Kandydata. Następnie 
Rektor otworzył dyskusję. Wobec braku głosów w dyskusji zarządził głosowanie. Wyniki głosowania w tabeli; 
uchwała Nr 90/2018. 
 
4.4. Zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. hab. Tomasza Szymury na czas 
nieokreślony od dnia 1 listopada 2018 r. na Wydziale Nauk Biologicznych. 

Dziekan D. Skarżyński przedstawił dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny Kandydata. Następnie 
Rektor otworzył dyskusję. Wobec braku głosów w dyskusji zarządził głosowanie. Wyniki głosowania w tabeli; 
uchwała Nr 91/2018. 
 
4.5. Zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. hab. Piotra Owczarka na czas 
nieokreślony od dnia 1 listopada 2018 r. na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska. 

Dziekan H. Marszałek przedstawił dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny Kandydata. Następnie Rektor 
otworzył dyskusję. Wobec braku głosów w dyskusji zarządził głosowanie. Wyniki głosowania w tabeli; uchwała 
Nr 92/2018. 
 
4.6. Zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. hab. Piotra Marszałka na czas 
nieokreślony od dnia 1 listopada 2018 r. na Wydziale Nauk Społecznych. 

Dziekan R. Wiszniowski przedstawił dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny Kandydata. Następnie 
Rektor otworzył dyskusję. Wobec braku głosów w dyskusji zarządził głosowanie. Wyniki głosowania w tabeli; 
uchwała Nr 93/2018. 
 
4.7. Zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Anny Pacześniak na czas 
nieokreślony od dnia 1 listopada 2018 r. na Wydziale Nauk Społecznych. 

Dziekan R. Wiszniowski przedstawił dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny Kandydatki. Następnie 
Rektor otworzył dyskusję. Wobec braku głosów w dyskusji zarządził głosowanie. Wyniki głosowania w tabeli; 
uchwała Nr 94/2018. 
 
4.8. Zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Lucyny Szot na czas 
nieokreślony od dnia 1 listopada 2018 r. na Wydziale Nauk Społecznych. 

Dziekan R. Wiszniowski przedstawił dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny Kandydatki. Następnie 
Rektor otworzył dyskusję. Wobec braku głosów w dyskusji zarządził głosowanie. Wyniki głosowania w tabeli; 
uchwała Nr 95/2018. 
 
Wyniki głosowania nad wnioskami w pkt. 4.1-4.8: 

Nr Imię i nazwisko Liczba 
głosujących 

Głosy  
za 

Głosy  
przeciw 

Głosy  
wstrz. 

Głosy  
ważne 

Głosy 
nieważne 

4.1 prof. dr hab. Jacek Rzeszotnik 38 38 0 0 38 0 

4.2 dr hab. Ewa Maciaszczyk-Dziubińska 38 34 1 3 38 0 

4.3 dr hab. Krzysztof Stefaniak 38 36 0 2 38 0 

4.4 dr hab. Tomasz Szymura 38 34 1 3 38 0 

4.5 dr hab. Piotr Owczarek 38 37 0 1 38 0 
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4.6 dr hab. Piotr Marszałek 38 27 3 8 38 0 

4.7 dr hab. Anna Pacześniak 38 25 5 8 38 0 

4.8 dr hab. Lucyna Szot 38 32 0 6 38 0 

 
5. Opinia o powołaniu Dyrektora Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Rektor przedstawił życiorys i sylwetkę Kandydatki na funkcję dyrektora Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego 
mgr Ewy Kłapcińskiej. Rada Archiwum wyraziła poparcie dla przedstawionej kandydatury. Następnie otworzył 
dyskusję. W dyskusji głos zabrali: prof. M. Olczak zapytał, czy nie powinno się ogłosić konkursu? Rektor odparł, 
że konkurs mógłby zostać ogłoszony, ale nie ma takiego wymogu. Prof. A. Błażejewski zauważył, że 
Kandydatka wchodzi w wiek emerytalny, w związku z tym na jaki okres będzie to powołanie? Rektor podał, że 
na czas nieokreślony, ale zgodnie z przepisami.  
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Rektor zarządził głosowanie. Wyniki głosowania w tabeli; uchwała 
Nr 96/2018. 
 

Imię i nazwisko Liczba 
głosujących 

Głosy
za 

Głosy
przeciw 

Głosy  
wstrz. 

Głosy  
ważne 

Głosy 
nieważne 

mgr Ewa Kłapcińska 38 29 3 6 38 0 

 
6. Zmiany w komisjach senackich powołanych na kadencję 2016-2020. 

Wniosek przedstawił Rektor A. Jezierski. Następnie otworzył dyskusję. Wobec braku głosów w dyskusji 
zarządził głosowanie. Wyniki głosowania w tabeli; uchwała Nr 97/2018. 
 

Wniosek Liczba 
głosujących 

Głosy  
za 

Głosy  
przeciw 

Głosy  
wstrz. 

Głosy  
ważne 

Głosy 
nieważne 

odwołanie z Komisji Nauczania: 
dr Tomasz Greczyło 

37 37 0 0 37 0 

odwołanie z Komisji Finansów: 
mgr Mateusz Bartoszewicz 

37 36 0 1 37 0 

odwołanie z Komisji Inwestycji i Majątku: 
mgr Przemysław Mazurek 

37 36 0 0 36 1 

odwołanie z Komisji Nauczania: 
mgr Przemysław Mazurek 

37 37 0 0 37 0 

odwołanie z Komisji Nauki i Współpracy  
z Zagranicą: mgr Patryk Gutierrez 

37 37 0 0 37 0 

odwołanie z Komisji Rozwoju: 
mgr Maksym Adamczak 

37 37 0 0 37 0 

powołanie do Komisji Statutowej: 
Wiktoria Ryś 

37 37 0 0 37 0 

powołanie do Komisji Finansów: 
mgr Michał Broniszewski 

37 37 0 0 37 0 

powołanie do Komisji Inwestycji  
i Majątku: mgr Mateusz Cierniak 

37 37 0 0 37 0 

powołanie do Komisji Nauczania: 
mgr Aleksy Borówka 

37 36 0 1 37 0 

powołanie do Komisji Nauki i Współpracy z 
Zagranicą: mgr Emilia Bamwenda 

37 37 0 0 37 0 

powołanie do Komisji Rozwoju: 
mgr Mateusz Bartoszewicz 

37 36 0 1 37 0 

 
7. Wnioski dydaktyczne. 

7.1. Upoważnienie Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska do odstąpienia od 
zasady prowadzenia niektórych zajęć przez osoby posiadające stopień lub tytuł naukowy. 

Wniosek przedstawił Dziekan H. Marszałek. Wniosek dotyczy prowadzenia zajęć z przedmiotów tj.: dydaktyka 
geografii i podstawy dydaktyki przez p. mgr Martę Helt. Z uwagi na fakt, że zajęcia te dotyczą studentów 
geografii, którzy przygotowują się do wykonywania zawodu nauczyciela, Komisja konkursowa uznała, że 
Kandydatka ma wystarczające kwalifikacje do prowadzenia tych zajęć, ponieważ ma doświadczenie w 
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prowadzeniu takich zajęć w szkołach średnich. Następnie Rektor otworzył dyskusję. Wobec braku głosów w 
dyskusji zarządził głosowanie.  
W głosowaniu jawnym oddano 38 głosów: 38 za wnioskiem; uchwała Nr 98/2018. 
 
7.2. Zatwierdzenie wzoru wspólnego dyplomu ukończenia studiów. 

Wniosek przedstawił Prorektor ds. nauczania R. Cach. Zgodnie z przepisami uczelnie same ustalają wzory 
dyplomów, a rozporządzenie określa jedynie jakie elementy powinien taki dyplom zawierać. Ten konkretny 
wniosek dotyczy zatwierdzenia wzoru dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia prowadzonych 
wspólnie z inną uczelnią. Konieczność uchwalenia wzoru takiego dyplomu wyniknęła z prowadzenia wspólnych 
studiów między Wydziałem Chemii a Uniwersytetem Medycznym.  W tym przypadku to Uniwersytet Wrocławski 
sporządza wzór i wprowadza go do systemu POL-on. Wzór jest dosyć ogólny i zawiera miejsce do wstawienia 
nazwy uczelni partnerującej. Przedstawiony wzór uzyskał poparcie komisji dyplomowej. Następnie Rektor 
otworzył dyskusję. Wobec braku głosów w dyskusji zarządził głosowanie.  
W głosowaniu jawnym oddano 38 głosów: 38 za wnioskiem; uchwała Nr 99/2018.  
 
8. Wolne wnioski.  

W wolnych wnioskach głos zabrali:   

Rektor powiedział, że w związku z koniecznością przeprowadzenia zmian wynikających z przepisów ustawy  
– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w Uczelni działają 3 zespoły: zespół ds. opracowania projektu statutu 
pod przewodnictwem prof. Korczaka (jest to duży zespół, w skład którego wchodzą m.in. wszyscy dziekani; 
zespół pracuje bardzo intensywnie i zgodnie z harmonogramem do końca bieżącego roku zostanie 
przygotowany projekt statutu, który następnie przekazany zostanie pod obrady senackiej Komisji Statutowej), 
zespół konsultacyjny przy prorektorze ds. nauki oraz zespół ds. weryfikacji danych w kontekście ewaluacji 
jakości działań naukowych pod przewodnictwem prof. Bartoszewicz. Zespoły te ściśle ze sobą współpracują. 
Niezależnie od tego działa jeszcze tzw. zespół dziekański; o ustaleniach tego zespołu opowie Dziekan K. Kiczka. 

Dziekan Kiczka powiedział, że właściwie jest to podzespół w zespole prof. Korczaka. Na dzisiejszym spotkaniu 
omawiano propozycję struktury związaną z funkcjonowaniem nauki: zostaną utworzone organy, które będą 
nadawały stopnie naukowe tj. rady naukowe dyscyplin. Rady dyscyplin składałyby się z pracowników 
samodzielnych, którzy złożyli oświadczenia w zakresie danej dyscypliny. Do zadań rady należałoby nadawanie 
stopni doktora i doktora habilitowanego oraz proponowanie kryteriów oceny naukowej pracowników, kryteriów 
naboru na stanowiska badawcze i badawczo-dydaktyczne, a także przygotowanie strategii rozwoju danej 
dyscypliny. Omawiano również kwestię funkcjonowania szkół doktorskich; skłaniają się do powołania jednej 
szkoły jednak z uwagi na specyfikę kształcenia i strukturę wydziałów działałyby kolegia doktorskie, na czele 
których stałby kierownik powoływany przez rektora na wniosek dziekana; kolegia osadzone byłyby na wydziale, 
który zapewniłby obsługę administracyjną, natomiast zasady działania określi regulamin organizacyjny. Nad 
funkcjonowaniem kolegium pod kątem naukowym czuwać będzie rada naukowa właściwej dyscypliny. W 
zakresie składanych przez pracowników oświadczeń, w przypadku jeśli pracownicy złożą oświadczenia do 
dwóch dyscyplin, zajdzie konieczność przyjęcia jakiegoś rozwiązania. Dziekani skłaniają się do tego, aby 
dyscyplin było mniej, ale silniejszych. Omawiano również sprawy bardziej ogólne: organami statutowymi 
uczelni będą wydziały, dziekani wydziałów oraz rady wydziałów, których struktura będzie odzwierciedlała tę 
przewidzianą w ustawie dla senatu, opieka naukowa zostanie wyjęta spod rad wydziałów i przekazana radom 
naukowym dyscyplin. Dziekan T. Jurdziński przypomniał, że wiele uczelni skłania się do tego, aby szkoły 
doktorskie były dziedzinowe; tej kwestii dziekani nie zdążyli podjąć na spotkaniu, ale myśli, że warto o tym 
porozmawiać. Inną kwestią wartą rozważenia jest sprawa składu rady naukowej dyscyplin. Z uwagi na bardzo 
jednoznaczne wymogi odnośnie warunków, które musi spełniać uczelnia badawcza, żadna z dyscyplin nie może 
uzyskać kategorii poniżej B+. Zaproponował, aby w skład rady wchodzili najbardziej aktywni pracownicy 
naukowi. Prorektor J. Burdukiewicz podał, że rady dyscyplin nie powinny się składać z więcej niż 35 osób, 
najaktywniejszych naukowo i powinny być wybieralne. W przypadku małych dyscyplin pojawiała się sugestia, 
aby tworzyć rady dwóch dyscyplin w celu uzyskania większego grona oceniającego np. matematyka-
informatyka.  

Przedstawiciel NSZZ „S” A. Jabłoński zapytał Dziekana Kiczki, czy wie o tym, że na WPAE ma się odbyć obrona 
pracy doktorskiej doktorantki, która została skazana za próbę korupcji? Czy zostało przeprowadzone jakieś 
postępowanie dyscyplinarne w tej sprawie? Dziekan Kiczka odparł, że ta pani nie jest doktorantką WPAE, 
niezależnie od tego przypomniał, że Konstytucja RP stanowi, że dopóki nie ma prawomocnego wyroku w 
sprawie osoba jest niewinna. Przepisy dotyczące nadawania stopni naukowych nie przewidują w takich 
przypadkach możliwości wstrzymania postępowania.  

Dyrektor BU G. Piotrowicz zapytała, jak będą dzielone środki finansowe i kto będzie ich dysponentem w 
przypadku kiedy pozostaną wydziały i dziekani, będzie jedna szkoła doktorska i kolegia? Oceniane będą 
dyscypliny naukowe, zatem, czy w takim przypadku dysponentem tych środków będzie dziekan czy rektor? 
Rektor odparł, że zgodnie z ustawą będzie to rektor, jednak logicznym organem w tym przypadku będą rady 
dyscyplin, zatem przewodniczący tych rad powinni uczestniczyć w podziale środków. Student P. Korolko 
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zapytał, dlaczego w zespole prof. Korczaka przygotowującym projekt statutu brakuje przedstawiciela 
studentów? Zgłosił wniosek o rozszerzenie składu zespołu o takiego przedstawiciela. Rektor w odpowiedzi 
podał, że jest to zespół roboczy, a przedstawiciel studentów jest w senackiej Komisji Statutowej. Ponadto 
zespół prof. Korczaka jest ciałem doradczym i od początku miał się składać ze stosunkowo niewielkiej liczby 
osób. Stało się jednak inaczej i został poszerzony o dziekanów. Jednak wobec zgłoszonego wniosku możliwe 
są 2 rozwiązania: za zgodą przewodniczącego studenci będą mogli uczestniczyć w spotkaniach zespołu jako 
goście lub zostaną powołani do składu tego zespołu. Osobiście uważa, że głos studentów powinien się 
liczyć. Prorektor R. Cach powiedział, że cieszy się z aktywności studentów. Zapytał jednak, jaki udział w 
tworzeniu ustawy miał parlament studencki? Przyjęta ustawa jest groźna dla studentów, jest wręcz 
antystudencka. Radca prawny E. Majewska-Machaj zauważyła, że Statut zawiera umocowanie do powołania 
studentów i doktorantów do komisji senackich, natomiast zespół, o którym mowa jest zespołem rektorskim  
i studenci mogą oczywiście uczestniczyć w jego pracach z głosem doradczym, ewentualnie przewodniczący 
może zaprosić studentów na posiedzenie, na którym będą poruszane sprawy studenckie. Rektor podał, że 
jeżeli studenci chcą uczestniczyć w pracach tego zespołu, to nie widzi przeciwwskazań; zespół jest organem 
otwartym. Prof. S. Kiedroń zauważył, że zgodnie z tym co powiedziała p. Mecenas nie ma podstaw, aby 
studenci brali udział w pracach takiego zespołu, ale jeśli są senatorami, to jaka jest podstawa prawna do 
wykluczenia ich z prac w tym zespole? Osobiście jest za powiększeniem zespołu o przedstawicieli studentów. 
Przewodnicząca Samorządu Doktorantów P. Wiśniewska zgłosiła analogiczny wniosek do wniosku Samorządu 
Studentów tj. aby powiększyć zespół prof. Korczaka o przedstawiciela doktorantów. Rektor odparł, że nie widzi 
przeszkód w powiększeniu zespołu o przedstawicieli studentów i doktorantów.  

Prorektor R. Cach poinformował, że Uczelnia rozpoczęła starania o instytucjonalny dostęp do rejestru 
przestępstw dokonanych na tle seksualnym. Jest to obowiązek wynikający z przepisów, mimo, że w Uczelni 
nie odbywa się praca ani z dziećmi ani z młodzieżą. Być może będzie to przydatne w CEN, z uwagi na to, że 
szkoły nie chcą przyjmować praktykantów jeśli nie są oni sprawdzeni w takim rejestrze.  

Rektor podał, że w dniu wczorajszym nastąpił odbiór prac konserwatorskich fresków pod emporą muzyczną w 
Auli Leopoldyńskiej. Dodał, że ciągle brakuje środków w kwocie ok. 4,5 mln zł na odnowienie części centralnej 
Auli.   
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