PROTOKÓŁ NR 2
POSIEDZENIA SENACKIEJ KOMISJI PRAWNO-STATUTOWEJ
w dniu 7 grudnia 2016 r.
Obecni wg załączonej listy obecności.
Posiedzenie prowadziła Przewodnicząca prof. dr hab. Ewa Czerniawska.
Komisja przyjęła następujący porządek obrad:
Proponowany porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołu posiedzenia Komisji w dniu 9 listopada 2016 r.
2. Opiniowanie projektu uchwały Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie
uchwalenia Regulaminu zarządzania własnością intelektualną na Uniwersytecie
Warszawskim – referenci: prof. Ewa Bulska, prof. Tadeusz Tomaszewski, Pan
Adam Krzymiński.
3. Opiniowanie Regulaminu Wydziału Neofilologii – referenci: dr Katarzyna MetelskaSzaniawska, Pan Jakub Hipolit Jabłoński.
4. Sprawy bieżące.
1. Przyjęcie protokołu posiedzenia Komisji w dniu 9 listopada 2016 r.
Nie zgłoszono uwag do protokołu. Protokół przyjęto przy 1 głosie wstrzymującym.
2. Opiniowanie projektu uchwały Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie
uchwalenia Regulaminu zarządzania własnością intelektualną na Uniwersytecie
Warszawskim – referenci: prof. Ewa Bulska, prof. Tadeusz Tomaszewski, Pan
Adam Krzymiński.
W związku z projektem uchwały Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie
uchwalenia Regulaminu zarządzania własnością intelektualną na Uniwersytecie
Warszawskim Senacka Komisja Prawno-Statutowa, po przeprowadzonej długiej
dyskusji, postanowiła zalecić wprowadzenie niezbędnych poprawek wskazanych w opinii
Pani prof. dr hab. Krystyny Szczepanowskiej-Kozłowskiej.
Komisja wskazuje także na konieczność poprawy definicji legalnych określonych
w

słowniczku

oraz

podjęcia

prac

analitycznych

związanych

z poprawnością

zastosowania techniki legislacyjnej. Komisja jednocześnie zaleca doprowadzenie do
spójności wewnętrznej Regulaminu oraz spójności z innymi aktami prawnymi w zakresie
przedmiotu regulacji.
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Komisja zobowiązała także członków Komisji do przekazania szczegółowych
uwag do Regulaminu w trybie roboczym władzom rektorskim.

3. Opiniowanie Regulaminu Wydziału Neofilologii – referenci: dr Katarzyna MetelskaSzaniawska, Pan Jakub Hipolit Jabłoński.

W związku z projektem Regulaminu Wydziału Neofilologii Senacka Komisja
Prawno-Statutowa, stwierdziła niezgodność Regulaminu ze Statutem Uniwersytetu
Warszawskiego polegającą na konieczności uzupełnienia postanowień końcowych
Regulaminu o postanowienia dotyczące zatwierdzenia Regulaminu przez Rektora oraz
określenia daty wejścia w życie Regulaminu.
Jednocześnie Komisja zgłosiła następujące poprawki:
1) w § 2 ust. 1 rozważyć konieczność użycia sformułowania „pierwszego rzędu”; nie
wskazano przy tym jednostek kolejnych rzędów; w ustępie tym należy także dokonać
koniecznego uzupełnienia o pracownie międzyinstytutowe jednocześnie rozważając
możliwość zmiany ich nazwy na pracownie wydziałowe;
2) w § 2 ust. 3 nie jest jasna różnica pomiędzy zakładami określonymi w tym ustępie a
zakładami określonymi w ust. 2 – proponuje się rozróżnienie tych nazw; podobnie
jest z bibliotekami i sekretariatami;
3) w § 4 ust. 1 dostosować postanowienia do zasad określonych w § 38 Statutu UW;
4) w § 4 ust. 3 pkt 3 – przepis nie jest jasny w obecnym brzmieniu;
5) w § 7 ust. 5 rozważyć wielkości procentowe zapisane w tym przepisie;
6) w § 8 ust. 5 doprecyzować kategorie zapraszanych gości;
7) w § 8 ust. 6 rozważyć możliwość wykreślenia zdania drugiego;
8) w § 11 brak dookreślenia terminarza wyborczego;
9) w § 14 ust. 1 komisja proponuje zmienić sfomułowanie „swoje kompetencje” na
słowo „upoważnienia”;
10) w § 17 ust. 2 nie jest jasna liczba kandydatów; ponadto słowo „wskazuje” proponuje
się zamienić na słowo „powołuje”;
11) w § 17 ust. 4 wyrażenie „na wniosek” proponuje się zamienić na wyrażenie „po
zasięgnięciu opinii”;
12) w § 19 słowo „należy” proponuje się zamienić na wyrażenie „przynależy
organizacyjnie”;
13) w § 22 ust. 1 oraz w § 25 ust. 1 zwraca się uwagę, iż instytut nie może prowadzić
studiów i nie ma własnych studentów, tylko instytut organizuje studia;
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14) w § 23 ust. 1 dostosować do postanowień w § 50 ust. 2 statutu UW;
15) w § 23 ust. 4 rozważyć korelację tego przepisu z postanowieniami w § 50 ust. 4
Statutu UW;
16) w § 23 ust. 13 rozważyć, czy przepis ten nie ogranicza swobody dziekana w
zakresie powoływania dyrektora instytutu;
17) w § 24 ust. 1-3 rozważyć zgodność postanowień z § 50 ust. 10 Statutu UW;
18) w § 26 ust. 3 oraz w § 35 ust. 2 dookreślić koniec kadencji;
19) w § 26 ust. 4 zmienić sfomułowanie „głosowanie indykacyjne”;
20) w § 26 ust. 5 znaleźć inne określenie dla sformułowania „kandydatur na
kandydatów”;
21) w § 4 ust. 2 Regulaminu obrad Rady Wydziału Neofilologii rozważyć zmianę
określenia osoby, która ma prowadzić posiedzenie;
22) w § 12 ust. 2, 6 Regulaminu obrad Rady Wydziału Neofilologii sfomułowanie „przy
pomocy” zmienić na „za pomocą”;
23) w § 14 Regulaminu obrad Rady Wydziału Neofilologii dookreślić postanowienia
reasumpcji głosowania;
24) w § 16 ust. 2 i 3 Regulaminu obrad Rady Wydziału Neofilologii sfomułowanie
„przewagę arytmetyczną” zamienić na sformułowanie „większość głosów”.
4. Sprawy bieżące.
Ustalono termin następnego posiedzenia Komisji na 11 stycznia 2017 r. oraz pozostałe
terminy posiedzeń w bieżącym roku akademickim.
Posiedzenie na tym zakończono.
Przewodnicząca
Senackiej Komisji Prawno-Statutowej

prof. dr hab. Ewa Czerniawska
Protokół sporządził:
dr Adam Niewiadomski
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