PROTOKÓŁ nr 1
z posiedzenia Senackiej Komisji ds. Polityki Kadrowej
w dniu 9 listopada 2016 r.

W dniu 9 listopada br. odbyło się pierwsze w kadencji 2016-2020 posiedzenie Senackiej Komisji ds.
Polityki Kadrowej. W posiedzeniu wzięli udział:
1. Członkowie Komisji:
a. prof. dr hab. Roman Kuźniar (przewodniczący)
b. Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
c. prof. dr hab. Grzegorz Chałasiński − Wydział Chemii
d. prof. dr hab. Janusz Kudła − Wydział Nauk Ekonomicznych
e. prof. dr hab. Andrzej Markowski − Wydział Polonistyki
f. dr hab. Łukasz Pisarczyk, prof. UW − Wydział Prawa i Administracji
g. prof. dr hab. Paweł Strzelecki − Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
h. prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski − Wydział Prawa i Administracji
i. prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk – W. Geografii i Studiów Reg.
j. dr Filip Kawczyński – W. Filozofii i Socjologii
2. Prorektor prof. dr hab. Andrzej Tarlecki, Prorektor ds. kadrowych i polityki finansowej
3. Przedstawiciele związków zawodowych:
a. dr Urszula Ługowska, W. Neofilologii, przedstawiciel ZNP
b. prof. dr hab. Jacek Jezierski, W. Fizyki, przedstawiciel „Solidarności”
4. Goście:
a. Rafał Smoleń (MISH), członek Senatu UW
b. mgr Grzegorz Kołtuniak, Kierownik BSP
Nieobecność zgłosili: dr hab. Ewa Krogulec, prof. UW − Wydział Geologii; a. prof. dr hab. Marek
Trippenbach − Wydział Fizyki; prof. dr hab. Anna Wiłkomirska − Wydział Pedagogiczny
Posiedzenie Komisji otworzył prof. dr hab. Roman Kuźniar. Po krótkiej prezentacji uczestników,
przewodniczący Komisji przedstawił porządek posiedzenia.
1. Sprawy organizacyjne.
2. Zmiany Kodeksu pracy a Statut UW - nowelizacja Statutu UW.
3. Konkurs – zmiana art. 118a ustawy – PSW - informacja o zmianach w tym zakresie
obowiązujących od 1.10.2016 r. Przedstawienie przez prof. dr hab. A.Tarleckiego, Prorektora
do spraw kadrowych i polityki finansowej stanowiska władz Uczelni ws. nowelizacji ustawyPSW.
4. Określenie tematów/zagadnień, którymi Komisja zajmie się na kolejnych posiedzeniach, w
tym:
a. Model polityki kadrowej (§ 89 ust. 5 Statutu UW) – wdrożenie Europejskiej Karty
Naukowca – do marca 2017 r. założenia, do czerwca 2017 r powinien powstać
projekt zarządzenia JMR.
b. Ocena okresowa. Arkusze. Procedura. Komisja Odwoławcza.
Prof. dr hab. P. Strzelecki zaproponował uzupełnienie porządku o sprawy dot. zatrudnienia na
stanowisku profesora nadzwyczajnego. Prorektor Tarlecki wyjaśnił, że ta kwestia będzie elementem
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szerszego zagadnienia – modelu polityki kadrowej. Wobec braku uwag, przystąpiono do realizacji
porządku posiedzenia.
Ad.1 Sprawy organizacyjne – ustalenia:
a) terminy posiedzeń Komisji: raz w miesiącu, środy, godzina 12:00;
b) materiały – przesyłane członkom Komisji pocztą elektroniczną, drukowane – tylko materiały
wymagające uzgodnień Komisji (praca z tekstem, np. projekty aktów prawnych)
Ad. 2
Zmiany Kodeksu pracy a Statut UW - nowelizacja Statutu UW. Punkt posiedzenia
przygotowany (projekt zmian w Statucie UW został przesłany członkom Komisji przed posiedzeniem )
i przedstawiony przez mgr Magdalenę Gaczyńską. Komisja przyjęła propozycję nowelizacji Statutu
UW z niewielkimi zmianami redakcyjnymi ( w załączeniu projekt w brzmieniu ustalonym przez
Komisję).
Ad. 3 Prof. dr hab. A.Tarlecki, Prorektor do spraw kadrowych i polityki finansowej przedstawił
stanowisko władz Uczelni ws. nowelizacji art. 118a ustawy – PSW: zdaniem władz Uczelni przepis art.
118a w brzmieniu obowiązującym od 1.10.2016 r. nie wprowadza zmian - zastąpienie słowa
„zatrudnienie” zwrotem „nawiązanie stosunku pracy” nie oznacza, że tylko pierwsze zatrudnienie w
Uczelni następuje po konkursie. Cel nowelizacji – zmniejszenie liczby konkursów, liberalizacja tzw.
awansów stanowiskowych (tj. obejmowania przez tego samego pracownika wyższego stanowiska w
tej samej uczelni publicznej) – zdaniem Władz UW nie został osiągnięty biorąc pod uwagę redakcję
przepisu art. 118a.
Zdaniem Prorektora, pozostając przy stosowaniu dotychczasowej praktyki, powinniśmy wypracować
własne stanowisko tj. określić, w jaki sposób będziemy stosować przepisy znowelizowanej ustawy.
Ad. 4
a) Model polityki kadrowej – temat przedstawiony przez Prorektora prof. dr hab. Andrzeja
Tarleckiego. Zadaniem Komisji będzie przygotowanie modelu polityki kadrowej rozumianego jako
przedstawienie dobrej, typowej ścieżki zatrudnienia nauczyciela akademickiego (pracownika
naukowego, naukowo-dydaktycznego i dydaktycznego) z wypracowaniem jednoznacznych kryteriów
(oczekiwań od kandydata) , form i okresów zatrudnienia, warunków awansu. Umocowaniem do
uregulowania tych zagadnień jest § 89 ust. 5 Statutu UW (propozycja modelu polityki kadrowej
miałaby kształt formalnego dokumentu w postaci zarządzenia JMR i mniej formalny - wytyczne dot.
ogłaszania konkursów), a ponadto opracowanie modelu polityki kadrowej jest jednym z działań
zaplanowanych w ramach wdrożenia EKN w UW. Z jednej strony zmieniające się przepisy, a z drugiej
wdrożenie zasad EKN są okazją do określenia jasnych i precyzyjnych kryteriów awansu.
b) Ocena okresowa – konieczne jest przejrzenie regulacji prawnych uniwersyteckich dot. procedury
konkursowej (ocena bieżącej praktyki). Zmian wymaga arkusz oceny okresowej. Ocena okresowa
powinna być praktycznym narzędziem, które miałoby wpływ na przebieg kariery pracownika na UW,
zatrudnienie na czas nieokreślony.
Ustalenia:
a) materiały dot. oceny okresowej – zostaną przesłane członkom Komisji przepisy ustawy –
PSW dot. oceny okresowej i regulacje wewnątrzuniwersyteckie (Statut UW, zarządzenie
JMR);
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b) prace nad opracowaniem modelu polityki kadrowej – rekomenduje się podejście
legislacyjne tj. opracowanie założeń, które będą stanowiły podstawę do przygotowania
konkretnego aktu prawnego.
Załączniki do protokołu:
a) lista obecności na posiedzeniu w dniu 9 listopada 2016 r.
b) propozycja Komisji – projekt uchwały Senatu UW nowelizującej Statutu UW.

Przewodniczący
prof. dr hab. Roman Kuźniar

Protokół sporządziła:
mgr Magdalena Gaczyńska
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PROJEKT
Uchwała Senatu Uniwersytetu Warszawskiego
z dnia ……………………………
w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warszawskiego

§1
Na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst
jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 572 z późn.zm.) oraz § 30 pkt 1 Statutu UW w zw. z § 17 Regulaminu
Senatu UW , Senat UW uchwala, co następuje:

1) § 89 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Nauczyciel akademicki jest zatrudniany na podstawie umowy o pracę na czas określony lub na
czas nieokreślony.”;

2) § 93 otrzymuje brzmienie:
„ § 93
Okres zatrudnienia asystenta bez doktoratu i adiunkta bez habilitacji

1. Zatrudnienie osoby bez stopnia naukowego doktora na stanowisku asystenta nie może trwać
dłużej niż sześć lat.
2. Zatrudnienie osoby bez stopnia naukowego doktora habilitowanego na stanowisku adiunkta nie
może trwać dłużej niż osiem lat.
3. Bieg terminów, o których mowa w ust. 1 i 2, ulega zawieszeniu na czas trwania urlopu
macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu
macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu
ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego, urlopu dla poratowania
zdrowia oraz na czas służby wojskowej lub służby zastępczej, a także w okolicznościach
wskazanych w art. 120 ust. 2 pkt 2 Ustawy.”;

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

