
 

PROTOKÓŁ 

z V Konferencji Prorektorów ds. Ogólnych, Organizacji i Kontaktów z Otoczeniem  

Społeczno-Gospodarczym publicznych wyższych szkół technicznych  

w dniach 6-7 czerwca 2019 r. 

 

 

 

 

 

Lista uczestników:  

1. prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz - Politechnika Krakowska im. Tadeusza 

Kościuszki 

2. prof. dr hab. inż. Janusz Cieśliński - Politechnika Gdańska  

3. dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. UMG - Uniwersytet Morski w Gdyni 

4. dr hab. inż. Adam Januszko - Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza 

Kościuszki 

5. prof. dr hab. inż. Andrzej Kucharski - Politechnika Wrocławska 

6. dr hab. inż. Roman Kaczyński, prof. PB - Politechnika Białostocka 

7. prof. dr hab. inż. Mirosław Karbowniczek - Akademia Górniczo-Hutnicza im. 

Stanisława Staszica w Krakowie 

8. prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz - Politechnika Śląska, przewodniczący Kolegium 

Prorektorów ds. Ogólnych, Organizacji i Kontaktów z Otoczeniem Społeczno-

Gospodarczym publicznych wyższych szkół technicznych   

9. dr hab. inż. Maciej Mrowiec, prof. PCz - Politechnika Częstochowska 

10. prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. 

Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy 

11. dr hab. inż. Lucjan Śnieżek, prof. WAT - Wojskowa Akademia Techniczna im. 

Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie 

12. prof. dr hab. inż. Jan Żurek - Politechnika Poznańska 

 

 

 

V Konferencja Prorektorów ds. Ogólnych, Organizacji i Kontaktów z Otoczeniem Społeczno-

Gospodarczym publicznych wyższych szkół technicznych odbyła się w dniu 6 czerwca 2019 

roku w Gdyni i w dniu 7 czerwca 2019 roku w Gdańsku. Organizatorami konferencji byli 

Uniwersytet Morski w Gdyni i Politechnika Gdańska. Tematem przewodnim konferencji był 

stan prac związanych z opracowywaniem nowych statutów i przyjętych w nich rozwiązań 

organizacyjnych, uwzględniających zmiany legislacyjne oraz kierunki rozwoju 

poszczególnych uczelni w kontekście wymogów nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce.  

 

Uczestników V Konferencji powitali prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz, przewodniczący 

Kolegium oraz organizatorzy konferencji w Trójmieście: dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, 

prof. UMG i prof. dr hab. inż. Janusz Cieśliński, który zaprosił uczestników do udziału w 

obradach odbywających się kolejnego dnia na Politechnice Gdańskiej. 

 

Przewodniczący Kolegium, prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz swoim wystąpieniem 

wprowadził uczestników w tematykę obrad oraz przedstawił prezentację „Wdrażanie zapisów 

Ustawy 2.0 Statut Uczelni”, dotyczącą stanu wdrażania ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym 



i nauce (PSWiN) na Politechnice Śląskiej, a w szczególności prac  nad niedawno przyjętym 

statutem Uczelni.  

 

Pan prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz powiedział, że statut na Politechnice Śląskiej (PŚ) został 

przyjęty w dn. 3.06.2019 w tajnym głosowaniu, przy 55 głosach za przyjęciem statutu, 5 

głosach przeciw i 5 głosach wstrzymujących się. Podczas prac nad statutem dało się zauważyć 

mocną polaryzację społeczności akademickiej. Statut został przyjęty przy pełnym poparciu 

parlamentu studentów, gdyż wszystkie uwagi samorządu zostały uwzględnione przez rektora 

w zapisach statutowych. Głównym zarzutem społeczności akademickiej PŚ do procedowanego 

statutu był fakt, że w statucie zostało zapisanych zbyt wiele „niedemokratycznych procedur”, 

dotyczących wyborów władz, zwłaszcza wyborów dziekanów. Uczestnicy konferencji włączyli 

się do dyskusji mówiąc, że  podobne zapisy znajdują  się w Ustawie 2.0 i nie można łamać 

Ustawy, aby dopasować wybory do przyzwyczajeń pracowników uczelni. Obecni podczas 

konferencji podkreślili, że procedurę statutu lepiej przegłosować na nadzwyczajnym 

posiedzeniu senatu, bo wówczas nie można już w dokumencie niczego zmieniać, jedynie 

głosować za lub przeciw przyjęciem statutu.  

Prof. J. Kotowicz przedstawił w swojej prezentacji zadania dla uczelni, które wynikają z 

Ustawy, a mianowicie: uporządkowanie struktury organizacyjnej, zapewniającej rozwój i 

współpracę zespołów badawczych, uproszczenie obsługi administracyjnej i finansowej w 

obszarze badań i kształcenia, stworzenie jednego, spójnego systemu awansowania i polityki 

płacowej nauczycieli akademickich, uelastycznienie systemu kształcenia, zapewniając 

możliwość atrakcyjnego dla studentów kształcenia w kierunkach priorytetowych dla 

gospodarki i nauki, rozwój badań naukowych w priorytetowych obszarach badawczych dla 

gospodarki i nauki, optymalne wykorzystanie infrastruktury dydaktycznej i badawczej i rozwój 

współpracy międzynarodowej w zakresie badań naukowych i kształcenia. Szczególnie 

żywiołowa dyskusja nawiązała się w kontekście zapisów Ustawy dotyczących oceny jednostek 

w ramach konkretnej dyscypliny, jeśli zatrudnia co najmniej 12 pracowników prowadzących 

działalność naukową w danej dyscyplinie, a zgromadzeni przedstawili swoje doświadczenia w 

tej kwestii. Zauważono, że nie uchwalając statutu, pełnia władzy przechodziłaby w ręce rektora 

i wyrażono opinię, że demokratyzacja życia uczelni następuje poprzez przyjęcie statutu, który 

wprowadza wiele elementów demokratycznych, których nie ma w Ustawie. 

Prof. J. Kotowicz powiedział, że na Politechnice Śląskiej od 15.02.2019 roku została 

uruchomiona strona internetowa umożliwiająca zadawanie pytań związanych z wdrażaniem 

Ustawy 2.0 i zgłaszanie uwag przez społeczność akademicką do projektu statutu. Powołano 

m.in. zespoły: Zespół ds. opracowania założeń do nowego statutu, Zespół ds. konsultacji 

zapisów w nowym statucie, Zespół opiniujący ds. oświadczeń pracowników o dziedzinie i 

dyscyplinie, Radę kształcenia kolegium studiów, Radę kształcenia szkoły doktorów, Zespół ds. 

opracowania systemu zlecania zajęć, Zespół do opracowania i wdrożenia centrum usług 

wspólnych. Do strony konsultacyjnej nowego statutu PŚ dodano nowe treści 28.02.2019 roku, 

gdyż wpłynęły opinie społeczności akademickiej. Wszystkie uwagi można było przesyłać na 

adres mailowy i do dnia 2.06.2019 wpłynęło 41 wiadomości. Odbyły się również otwarte 

spotkania ze społecznością akademicką odnośnie pierwszej i drugiej wersji statutu – łącznie 

odbyły się 4 takie spotkania (w pierwszym spotkaniu wzięło udział 550 osób, w kolejnych 

uczestniczyło coraz mniej zainteresowanych). Odbyły się również spotkania ze związkami 

zawodowymi, gdzie szczególnie poruszano wymagania dotyczące kwalifikacji pracowników 

na nowych stanowiskach dydaktycznych. Senacka komisja statutowa, która spotykała się 6-

krotnie, w dn. 3.04.2019 pozytywnie zaopiniowała i rekomendowała projekt statutu (wersja 2) 

dla Rady Uczelni i związków zawodowych, a w dn. 21.05.2019 podjęła uchwałę 

rekomendującą senatowi PŚ uchwalenie statutu w wypracowanym kształcie. Prof. J. Kotowicz 

powiedział, że odbywały się merytoryczne spotkania z dziekanami, na których dyskutowano 



kwestie dotyczące statutu (na temat struktury organizacyjnej oraz kompetencji stanowisk 

kierowniczych w jednostkach organizacyjnych, jak i szkoły doktorskiej), jak również spotkania 

z dyrektorami instytutów i z samorządem doktorantów. Nowy statut ma obowiązywać od 

1.10.2019. Musi jeszcze zostać uchwalony regulamin studiów  i regulamin szkoły doktorskiej, 

następnie regulamin pracy, regulamin organizacyjny. Do 31.12.2019 musi nastąpić 

dostosowanie struktury jednostek, tzn. katedra – 12 pracowników, a instytut – 30. Jeśli ktoś nie 

spełni wymogów statutu, to na dostosowanie ma 1 rok. Na PŚ instytut jest równoległy w 

stosunku do wydziału. Podkreślono, że katedra jest tworzona bardziej wokół dyscypliny, niż 

wokół kierunku studiów (w miarę mono-dyscyplinarność katedry). 

 

Następnie pan prof. Ireneusz Czarnowski zaprosił do zaprezentowanie informacji na temat 

uczelni resortowych.  

 

Pan dr hab. inż. Lucjan Śnieżek, prof. WAT z Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława 

Dąbrowskiego w Warszawie powiedział, że jeśli chodzi o intensywność prac przed 

uchwaleniem statutu niech świadczy fakt, że uchwalono 36 wersję statutu. Natomiast procedura 

samego uzgadniania treści statutu w uczelni resortowej jest bardziej złożona, bowiem wersja 

statutu, która była przygotowana do ostatecznego głosowania musiała być skierowana do 

konsultacji do Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego. Życzeniem Ministra Obrony 

Narodowej było otrzymanie najpóźniej w czerwcu 2019 uchwalonego statutu, aby go później 

zatwierdzić (jeszcze po uzgodnieniu z innymi departamentami MON). Statut został uchwalony 

w WAT w dn. 24.05.2019, przy pojedynczych głosach wstrzymujących się. Specyfika uczelni 

sprawia, że i zapisy w statucie są specyficzne. Uczelnię stanowi ogrodzony campus o 

powierzchni  około 67 hektarów, część otwarta (akademiki i teren ogólnie dostępny) - 36 

hektarów oraz teren do różnego rodzaju ćwiczeń - 74 hektary. Uczelnia kształci około 10 

tysięcy studentów, a obecnie jest silny nacisk Ministerstwa, aby zwiększyć kształcenie 

wojskowe. Uczelnia posiada 914 nauczycieli akademickich, w tym 782 cywilnych. Na 1 

nauczyciela akademickiego przypada 11 studentów. Do czasu wdrożenia ustawy na uczelni 

było 7 wydziałów i 1 samodzielny instytut. Uczelnia posiadała 9 uprawnień do nadawania 

tytułu doktora habilitowanego i 13 uprawnień – tytułu doktora, a wśród 8 jednostek – 3 

kategorie A. Prof. Śnieżek powiedział, że teraz to wszystko zaczyna się od nowa i podjęto, 

podobnie jak w innych uczelniach, szereg działań związanych z organizacją i analizą sytuacji, 

która zaistniała podczas wdrażania Ustawy 2.0. Aktualnie powstaje regulamin organizacyjny, 

który nie wymaga zatwierdzenia przez senat, wiec potem łatwo go zmieniać, gdyby sytuacja 

tego wymagała. Prof. Śnieżek uczestniczy w pracach zespołu ds. podziału subwencji.  

Aktualnie w uczelni prowadzonych jest 7 dyscyplin – środowisko skupione jest wokół 

dyscyplin, a wydziały zostały nienaruszone. W strukturze WAT zgodnie z zapisami ustawy nie 

ma rady uczelni. Organami uczelni jest rektor i senat oraz rada dyscyplin. Rektor w uczelniach 

wojskowych nie jest wybierany, lecz powoływany przez Ministra. Rektor natomiast powołuje 

dziekanów. Specyfika  uczelni wojskowej wymusza istnienie prorektora ds. wojskowych, 

prodziekanów ds. wojskowych, szefa logistyki w pionie kanclerza. Obecny skład władz 

pozostaje do sierpnia 2020 roku. Jeśli chodzi o senat – wybory są bezpośrednie, na 2 kadencje 

i obowiązuje wiek 67 lat w chwili rozpoczęcia kadencji. Członków rady dyscypliny naukowej 

powołuje i odwołuje rektor. Kadencja rady pokrywa się z kadencją senatu, jednak nie ma 

ograniczenia co do liczby kadencji. W skład rady dyscypliny wchodzą wszyscy nauczyciele 

(nie są włączeni pracownicy dydaktyczni, lecz tylko badawczo-dydaktyczni). Ustawa 

wprowadza kadencyjność rektora, rady uczelni i senatu, ale w uczelniach wojskowych tylko 

zostaje senat – rada uczelni nie istnieje. Prorektorzy mają zaplanowane do 2 kadencji. Dziekan 

powoływany jest przez rektora spośród dwóch kandydatów wskazanych przez wspólnotę 

wydziału.  Uczestnicy zadawali pytania „co to jest wspólnota wydziału?”. Prof. Śnieżek 



powiedział, że jest to kwestia jeszcze do ustalenia w regulaminie organizacyjnym. Do szkoły 

doktorskiej ma zostać przyjętych 50 kandydatów. Subwencja dla WAT pochodzi niemal w 

całości z MON. 

 

Następnie o zabranie głosu został poproszony przez prof. I. Czarnowskiego, pan dr hab. inż. 

Adam Januszko z Akademii Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki. W AWL kształci 

się 2 tysiące studentów, a Uczelnia nabyła prawa akademickie 2 lata temu – przekształcona z 

ówczesnej szkoły wyższej w Akademię Wojsk Lądowych z uprawnieniami na 2 dyscypliny: 

nauki o bezpieczeństwie i zarządzanie, a obecnie jest trzecia dyscyplina, jaką jest inżynieria 

lądowa i transport. Dr hab. inż. A. Januszko powiedział, że obecnie okazuje się, że AWL jest 

uczelnia zbyt małą i prawdopodobnie słabą, aby przejść kategorię B+ i utrzymać miano uczelni 

akademickiej. Dr hab. inż. A. Januszko powiedział, że myślą o stworzeniu federacji szkół 

wojskowych (szkół wojskowych jest pięć, ale po odliczeniu WAT pozostają cztery). Jednakże 

okazuje się, że federacja w chwili jej powołania, przechodzi pod decyzje MNiSW, a obecnie 

AWL otrzymuje finansowanie i podlega Ministerstwu Obrony Narodowej. I tu powstaje 

konflikt, bo jeśli Minister Obrony Narodowej zgodzi się na powstanie federacji, to pozbywa się 

4 uczelni, które chciałyby być federacją i utrzymywać status uczelni wojskowej. 

 

Prof. Ireneusz Czarnowski przedstawił uczelnię branżowa - Uniwersytet Morski w Gdyni 

(UMG), na przykładzie slajdu obrazującego sytuację szkolnictwa morskiego w Polsce. 

Uczelnia podlega Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które narzuca wszystkie zasady 

i jeszcze dodatkowo Ministerstwu Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. MGMŻŚ jest 

pośrednikiem w przekazywaniu środków finansowych, które dzieli na dwie uczelnie - UMG i 

Akademią Morską w Szczecinie. MGMŻŚ kontroluje Uniwersytet Morski w Gdyni, czy 

kształcenie odbywa się zgodnie z konwencją STCW 78/95 (International Convention on 

Standards of Training, Certification and Watchkeeping). Minister GMŻŚ jest jakby 

supervisorem  i bierze na siebie odpowiedzialność za jakość kształcenia, gdyż ma podpisane 

porozumienie z IMO – International Maritime Organization.  

 

Następnie prof. I. Czarnowski zaprosił uczestników konferencji do dalszej dyskusji podczas 

indywidualnych rozmów, gdyż czas przewidziany na obrady w dniu 6 czerwca się zakończył. 

 

Drugi dzień obrad w Gdańsku, w dniu 7 czerwca 2019 roku, poświęcono zagadnieniom 

informatyzacji uczelni, na przykładzie Politechniki Gdańskiej. 

 

Pani mgr Katarzyna Zygmunt, Kierownik Działu Obiegu i Archiwizacji Dokumentów PG 

przedstawiła prezentację „Wdrożenie systemu EZD (elektronicznego zarzadzania 

dokumentacją) na uczelni”. Zawarto umowę z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim, a prace 

związane z wdrożeniem systemu EZD trwają od 3 lat. Został powołany Koordynator Czynności 

Kancelaryjnych, Główny Koordynator Systemu EZD, Administrator Techniczny Systemu 

EZD, Zespół EZD, Koordynatorzy EZD w jednostkach PG oraz Rektorska Komisja ds. 

Systemu EZD oraz przygotowana instrukcja kancelaryjna, instrukcja archiwalna oraz JRWA. 

EZD jest systemem wspomagającym i obecnie dalej funkcjonują dokumenty papierowe. 

Aktualnie  na PG zostało zeskanowanych 82 tysiące dokumentów, tj. ponad 1 TB danych i 

2.285 plików w EZD. Pani mgr Katarzyna Zygmunt powiedziała, że Ministerstwo Cyfryzacji 

informuje, że pełna integracja systemów EZD nastąpi w 2022 roku. 

 

Następnie pan dr inż. Paweł Lubomski, Dyrektor Centrum Usług Informatycznych (CUI) PG 

przedstawił prezentację „Usługi IT rozwijane i utrzymywane przez Centrum Usług 



Informatycznych Politechniki Gdańskiej”. Ośrodek CUI świadczy usługi w zakresie 

technologii informacyjnych na rzecz innych podmiotów Uczelni. Podstawowe zadania CUI to 

rozwój i utrzymanie infrastruktury sieciowo-serwerowej Uczelni, projektowanie, wytwarzanie 

i utrzymywanie centralnych systemów informatycznych i serwisów informacyjnych, wsparcie 

użytkowników w bieżącej eksploatacji systemów, świadczenie usług serwisu technicznego 

sprzętu i oprogramowania systemowego dla jednostek administracji centralnej, realizacja 

zamówień wspólnych na zakupy sprzętu informatycznego i oprogramowania. Na Politechnice 

Gdańskiej są zrealizowane i realizowane projekty UE dedykowane informatyzacji uczelni: 

eUczelnia, MOST Wiedzy, Zintegrowany program rozwoju Politechniki Gdańskiej oraz MOST 

DANYCH. Politechnika Gdańska zatrudnia 66 informatyków w ramach CUI. Architekturę 

sprzętową stanowią 322 serwery wirtualne, 85 TB przestrzeni dyskowej, o przepustowości 

głównych torów sieci 10 Gbps. Na Uczelni funkcjonuje portal Moja PG - zcentralizowana 

platforma webowa zlokalizowana w prywatnej chmurze obliczeniowej o budowie modułowej, 

o zaawansowanej technologii (HTML5, Java EE, WildFly, PostgreSQL). Za stronę internetową 

PG odpowiada Dział Promocji. Artysta, przedstawiciel Wydziału Architektury, przygotował 

projekt graficzny strony internetowej PG - został narzucony szablon i wytyczne jak redagować 

treści, aby strony były responsywne. 

 

Pan prof. dr hab. inż. Janusz Cieśliński przedstawił prezentację „Zintegrowany Program 

Rozwoju Politechniki Gdańskiej - projekt POWER 3.5”, którego celem nadrzędnym jest 

podniesienie jakości kształcenia na studiach II i III stopnia, zwiększenie efektywności 

zarządzania Uczelnią oraz podniesienie kompetencji jej kadr. Projekt realizowany jest w 

terminie 1.04.2018 – 31.03.2022. Uczelnia uzyskała dofinansowanie w kwocie 28.905 mln 

PLN, a wkład własny wynosi 0,894 mln PLN. Politechnika wybrała do realizacji 3 moduły: 

Moduł programów kształcenia (na kwotę 8,9 mln), Moduł studiów doktoranckich (na kwotę 

3,8 mln) i Moduł zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego (na kwotę 14,5 mln). Prof. 

J. Cieśliński podkreślił, że w ramach Modułu 3 – zarządzanie organizacją, Centrum CUI 

otrzymało około 9 mln PLN na zatrudnienie informatyków i zakupy sprzętu. Prof. Cieśliński 

powiedział, że z uwagi na tak liczne grono informatyków w CUI, Uczelnia ma problemy z 

zapewnieniem im pomieszczeń i dodał, jako przykład, że w jednym czasie odbywało się aż 60 

przetargów na zakup oprogramowania. Uczelnia zrezygnowała z udziału w kolejnym projekcie 

POWER 3.5, z uwagi na brak „mocy przerobowych”.  

 

Następnie pan prof. dr hab. inż. Janusz Cieśliński przedstawił prezentację pt. „Statut PG”.  

Celem strategicznym Uczelni jest osiągnięcie i utrzymanie statusu uczelni badawczej. Strukturę 

Uczelni stanowią wydziały, instytuty uczelniane i wydziałowe, katedry, zakłady, centra, szkoły 

(w tym doktorska), laboratoria, biblioteka PG. Organami Uczelni jest Rektor, senat, rada 

uczelni i rady naukowe dyscyplin/ dziedzin naukowych, natomiast funkcje kierownicze pełnią 

prorektor, dziekan, dyrektor instytutu uczelnianego i dyrektor szkoły doktorskiej. Informacje 

na temat zadań rad naukowych/ dziedzin spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony 

uczestników Konferencji, zwłaszcza że rada ma inicjatywę w zakresie polityki kadrowej i 

dokonuje podziału środków finansowych przyznawanych przez dziekana danej dyscyplinie/ 

dziedzinie na badania.  Prof. J. Cieśliński podkreślił, że wydziały tworzone są wokół dyscyplin 

naukowych. Wydział jest jednostką organizacyjną uczelni, utworzoną do prowadzenia 

kształcenia, badań naukowych, badań przemysłowych, prac badawczo-rozwojowych lub badań 

zleconych na rzecz środowiska społeczno-gospodarczego. Rada wydziału jest ciałem 

opiniodawczo-doradczym dziekana, a w jej skład wchodzą dziekan, prodziekani, 

przedstawiciele profesorów i doktorów habilitowanych (od 5 do 10 osób), przedstawiciele 

pozostałych nauczycieli akademickich (od 5 do 10 osób), przedstawiciele pracowników 

niebędących nauczycielami akademickimi (od 3 do 5 osób) i przedstawiciele studentów (nie 



mniej niż 20% składy tej rady). Prof. Cieśliński podkreślił, że na PG pozostawiono dziekanaty, 

aby studenci nie zauważyli zmian, gdyż dobro studentów jest kluczowe. 

  

 

Po dwudniowych obradach podsumowania konferencji dokonali wspólnie przewodniczący 

Kolegium, pan prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz, pan prof. dr hab. inż. Janusz Cieśliński oraz 

pan dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. UMG. 

 

 

 

 


