PROTOKÓŁ NR 6
POSIEDZENIA SENACKIEJ KOMISJI PRAWNO-STATUTOWEJ
w dniu 19 kwietnia 2017 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 1 marca 2017 r.
2. Opiniowanie projektu zmian w Statucie Uniwersytetu Warszawskiego –
referenci: dr Katarzyna Metelska-Szaniawska, prof. Tadeusz Tomaszewski,
Michał Radek.
3. Opiniowanie projektu zmian w Regulaminie Wydziału Zarządzania– referenci:
prof. Ewa Bulska, mgr Łukasz Hnatkowski.
4. Opiniowanie Regulaminu Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów w UW
– referenci: prof. Agnieszka Mostowska, prof. Stanisław Piątek – ciąg dalszy.
5. Opiniowanie projektu zmian w Regulaminie Międzywydziałowych Studiów
Ochrony Środowiska – referenci prof. Grzegorz Rydlewski, Michał Bartyczak.
6. Opiniowanie projektu zmian w Regulaminie Kolegium Międzywydziałowych
Indywidulanych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych – referenci: prof. Marek
Zubik, Michał Bartyczak.
7. Sprawy bieżące.
1. Przyjęcie protokołu posiedzenia Komisji w dniu 1 marca 2017 r.
Protokół przyjęto jednogłośnie.
2. Opiniowanie projektu zmian w Statucie Uniwersytetu Warszawskiego –
referenci: dr Katarzyna Metelska-Szaniawska, prof. Tadeusz Tomaszewski,
Michał Radek.
Komisja postanowiła stwierdzić zgodność projektu uchwały z ustawą Prawo o
szkolnictwie wyższym.
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Jednocześnie Komisja proponuje wprowadzić następujące poprawki:
1) w § 1 pkt 4 uchwały wykreślić słowo „wyższej”;
2) w § 1 pkt 5 uchwały słowa „bez stopnia naukowego” zmienić na „nieposiadających
stopnia naukowego”;
3) w § 1 pkt 8 uchwały w zakresie nowelizowanego w § 94b ust. 2 Statutu
Uniwersytetu Warszawskiego doprecyzować kto powołuje recenzentów; w ust. 6
słowo „następuje” zmienić na „może nastąpić”;
4) w § 1 pkt 10 uchwały doprecyzować o zmianę którego ustępu chodzi w § 101;
5) w § 2 uchwały doprecyzować co się stanie postepowaniami rozstrzygniętymi,
w których procedura nie została zakończona.
3. Opiniowanie projektu zmian w Regulaminie Wydziału Zarządzania– referenci:
prof. Ewa Bulska, mgr Łukasz Hnatkowski.
Komisja postanowiła stwierdzić zgodność projektu zmian w Regulaminie ze
Statutem Uniwersytetu Warszawskiego.
Jednocześnie

Komisja

zwraca

uwagę,

że

dostępne

publicznie,

w

szczególności na stronie internetowej Wydziału Zarządzania informacje o strukturze
Wydziału są niezgodne z obowiązującym Regulaminem.
4. Opiniowanie Regulaminu Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów w UW
– referenci: prof. Agnieszka Mostowska, prof. Stanisław Piątek – ciąg dalszy.
Komisja postanowiła stwierdzić zgodność projektu Regulaminu ze Statutem
Uniwersytetu Warszawskiego. Poważne wątpliwości prawne może budzić treść § 13
ust. 2 projektu Regulaminu w związku z odesłaniem do § 91 Statutu Uniwersytetu
Warszawskiego. Komisja także zwraca uwagę, że opiniowany dokument jest jedynie
projektem Regulaminu, który wymaga uchwalenia przez radę jednostki. Komisja
podkreśla, że istnieje w tym zakresie potrzeba powołania rady tej jednostki.
Jednocześnie Komisja proponuje wprowadzić następujące poprawki:
1) w § 6 projektu Regulaminu dodać sformułowanie „we współpracy z innymi
wydziałami”;
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2) w § 11 ust. 3 pkt 3 projektu Regulaminu zamienić sformułowanie „samodzielni
pracownicy naukowi” na sformułowanie „samodzielni nauczyciele akademiccy”.
5. Opiniowanie projektu zmian w Regulaminie Międzywydziałowych Studiów
Ochrony Środowiska – referenci prof. Grzegorz Rydlewski, Michał Bartyczak.
Komisja postanowiła stwierdzić niezgodność § 2 uchwały nr 2/2017 Rady
Naukowej Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym
i Zrównoważonym Rozwojem Uniwersytetu Warszawskiego z § 13 ust. 5 Statutu
Uniwersytetu Warszawskiego.
Jednocześnie Komisje nie może wyrazić pozytywnej opinii o przedłożonym
projekcie z uwagi na brak protokołu posiedzenia rady, na którym została podjęta
uchwała oraz brak kopii listy obecności. Ponadto poważne wątpliwości budzi
zgodność określania kierownika MSOŚ mianem dyrektora MSOŚ. Obecnie nie
istnieje takie stanowisko.
Jednocześnie Komisja proponuje wprowadzić następujące poprawki:
1) w § 1 pkt 4 uchwały zmieniającej powstaje wątpliwość czy dyrektora MSOŚ
można powołać także spoza pracowników wydziałów współtworzących;
2) w § 1 pkt 4 uchwały zmieniającej dostosować kadencję dyrektora do obecnie
obowiązujących zasad na Uniwersytecie w tym zakresie.
Ponadto w obecnie obowiązującym Regulaminie MSOŚ należy zmienić § 15
Regulaminu.
Całość przedłożonej do zaopiniowania uchwał wymaga gruntownych zmian
legislacyjnych i językowych.
6. Opiniowanie projektu zmian w Regulaminie Kolegium Międzywydziałowych
Indywidulanych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych – referenci: prof. Marek
Zubik, Michał Bartyczak.
Komisja

postanowiła

stwierdzić

poważną

wadę

prawną

w

zakresie

niezgodności § 4 ust. 1 Regulaminu z § 22 ust. 3 Statutu Uniwersytetu
Warszawskiego.
Jednocześnie Komisja proponuje wprowadzić następujące poprawki:
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1) w § 5 ust. 2 Regulaminu doprecyzować przepis poprzez doprowadzenie do jego
zgodności z art. 71 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym;
2) w § 5 ust. 6 Regulaminu zmienić sformułowanie na „Radzie przewodniczy
Dyrektor.”;
3) w § 6 Regulaminu wprowadzić nieenumeratywny katalog kompetencji dyrektora;
4) w § 8 ust. 3 Regulaminu słowo „zwoływanego” zamienić na „zarządzanego”;
5) w § 13 ust. 3 Regulaminu słowo „czasie” zamienić na „trakcie”.
Komisja

ponadto

proponuje

rozważyć

możliwość

wprowadzenia

doprecyzowania sposobu głosowania internetowego określonego w § 8 ust. 3
Regulaminu
7. Sprawy bieżące.
Ustalono termin następnego posiedzenia Komisji.
Posiedzenie na tym zakończono.
Przewodnicząca
Senackiej Komisji Prawno-Statutowej

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