
                           Załącznik do uchwały nr 28 pierwszej Rady UŚ z dnia 7 maja 2020 r. 

 

Senat  

Uniwersytetu Śląskiego 

                     w Katowicach 

 

Wniosek z dnia ……………….. .maja 2020 r. 

o zmianę w statucie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 

 

Na podstawie § 232 ust. 1 statutu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (dalej: statut UŚ) 

wnioskuję o dokonanie następujących zmian w statucie UŚ: 

 

1) w § 118 ust. 1 i ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

 

,, 1. Senat powołuje stałą komisję do spraw nadzoru, której zadaniem jest monitorowanie 

aktów wydawanych przez rektora, radę Uniwersytetu i inne organy Uniwersytetu, a także 

przedstawianie senatowi informacji lub opinii w tym zakresie, z uwzględnieniem 

kryteriów legalności, celowości, rzetelności i gospodarności, a także zgodności ze 

strategią lub ważnym interesem Uniwersytetu.  

3. Organy Uniwersytetu, o których mowa w ust. 1, przekazują komisji wydawane przez 

siebie akty  bez zbędnej zwłoki.’’; 

2) w § 122 uchyla się ust. 7   

 

2) w § 211 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

 

,,2. Powołania, o których mowa w ust. 1, następują na okres nieprzekraczający 12 

miesięcy, z tym, że w przypadku dyrektora instytutu, rektor, z zastrzeżeniem § 57 statutu, 

może przedłużyć jego kadencję na okres dokonania ewaluacji dyscypliny za lata 2017-

2021. Kadencja dyrektora instytutu kończy się po upływie 45 dni od daty ogłoszenia 

wyników wskazanej wyżej ewaluacji,  z zastrzeżeniem, że pełni on swoją dotychczasową 

funkcję do czasu powołania nowego dyrektora instytutu.’’  

4) w § 213 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Kadencja rady naukowej instytutu, o której mowa w ust. 2, kończy się po upływie 

45 dni od daty ogłoszenia wyników ewaluacji jakości naukowej dyscyplin za lata 2017-

2021, z zastrzeżeniem, że pełni ona swoje dotychczasowe funkcje do czasu 

ukonstytuowania się nowej rady instytutu.’’. 

 

 



UZASADNIENIE WNIOSKU 

AD. 1 

Kompetencje komisji w aktualnym brzmieniu statutu są zbyt szerokie, co powoduje, że               

w praktyce niemożliwe jest wykonywanie przez komisję jej statutowych obowiązków. 

Ograniczenie jej kompetencji w zaproponowany sposób (tj. poprzez zmniejszenie liczby 

organów objętych nadzorem komisji) pozwoli na faktyczną realizację zadań powierzonych tej 

komisji. 

 

AD. 2  

§ 122 ust. 7 statutu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach stanowi, iż na stanowisku adiunkta 

w grupie stanowisk dydaktycznych, w jednostce odpowiedzialnej za praktyczne kształcenie 

języków obcych, w jednostce odpowiedzialnej za wychowanie fizyczne oraz w jednostce 

odpowiedzialnej za nauczanie języka polskiego jako obcego może zostać zatrudniona osoba 

posiadająca tytuł zawodowy magistra, która w okresie dotychczasowego zatrudnienia na 

stanowisku dydaktycznym  uzyskała wynik pozytywny w dwóch kolejno przeprowadzonych 

ocenach okresowych oraz wykazuje się udokumentowanymi osiągnięciami dydaktycznymi                      

i popularyzatorskimi.  

 Natomiast Art. 116 ust. 2 pkt. 3  - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce stanowi, iż na 

stanowisku adiunkta może być zatrudniona osoba posiadająca co najmniej stopień doktora. 

Z powyższego wynika, że przepis statutu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach jest sprzeczny 

z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

 

AD. 3 i 4.  

W związku ze zmianą przepisów dotyczących szkolnictwa wyższego i nauki zawartych w tzw. 

drugiej tarczy antykryzysowej - ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych 

instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoViD -19, które 

zakładają przedłużenie o rok okresu ewaluacji działalności naukowej konieczne jest 

dostosowanie do nich przepisów przejściowych § 211 i 213 Statutu. W myśl zmiany pierwsza 

ewaluacja jakości działalności naukowej obejmie lata 2017-2021 i rozpocznie 1 stycznia 2022. 

Rzutuje to na moment rozpoczęcia kolejnej kadencji rad naukowych dyscyplin,                            

a w konsekwencji także - dyrektorów instytutów.  

Stosownie do § 35 ust. 1 pkt. 4 Statutu, skład rady instytutu jest uzależniony od dorobku 

ewaluacyjnego osiągniętego w ostatnim okresie ewaluacyjnym. Tym samym konieczne jest 

uzależnienie momentu ustalenia składu rady nowej kadencji od ogłoszenia wyników 

ewaluacji, której termin został przesunięty mocą przepisów dotyczących szkolnictwa 

wyższego i nauki zawartych w tzw. drugiej tarczy antykryzysowej -  ustawa z dnia 16 kwietnia 

2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa 

SARS-CoViD-19. Powołanie dyrektorów instytutów po upływie okresu przejściowego                       

o którym mowa w § 211 ust. 2 odbędzie się w trybie przewidzianym w § 54 i nast., statutu,            

a powołanie następuje na kadencję pokrywającą się z kadencją rady  naukowej instytutu             

(§ 54 in fine). Dlatego też, procedura taka powinna zostać przeprowadzona po ustaleniu 



składu rady naukowej instytutu nowej kadencji. Ta ostatnia zaś - niezwłocznie po ogłoszeniu 

wyników ewaluacji za okres 2017-2021. Proponowane rozwiązania przewidują, że w ciągu 45 

dni od ogłoszenia tych wyników dojdzie do ustalenia składu rady naukowej instytutu,                     

a następnie - w ciągu kolejnych 45 dni – do powołania dyrektorów instytutów w trybie 

określonym przepisami § 54-56 Statutu, to jest po wyłonieniu kandydatów cieszących się 

zaufaniem rady.  

 

W związku z powyższym wnioskuję o wprowadzenie zmian w statucie UŚ w powyższym 

zakresie. 

W załączeniu do niniejszego wniosku przedkładam projekt uchwały Senatu UŚ w sprawie 

zmiany w statucie UŚ. 

Wniosek został przedłożony do zaopiniowania Radzie Uniwersytetu oraz działającym  

w Uczelni związkom zawodowym. 

 

  

   REKTOR 

                                                                                

Prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk 
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