
Warszawa, 14 maja 2019 r. 
 

Profesor Marcin Pałys 
Rektor Uniwersytetu Warszawskiego 
 
Senatorowie Uniwersytetu Warszawskiego 

 
Magnificencjo, 
Szanowni Państwo Senatorowie UW, 
 
Jesteśmy przekonani, że instytuty, takie ja nasze, grupują ważną część społeczności 
akademickiej, prowadząc badania i dydaktykę na wysokim poziomie, w sposób 
rozpoznawalny w kraju i zagranicą. Chcemy zapewnić naszym środowiskom możliwości 
dobrego funkcjonowania pod rządami nowego statutu. 

W związku toczącymi się obecnie pracami Senatu nad przyszłym Statutem UW, 
publikacją projektu Statutu UW z dnia 30 kwietnia br., oraz listu otwartego z dnia 7 maja, 
chcemy niniejszym wyrazić swoje stanowisko w dotyczących nas sprawach przyszłych 
zapisów statutu. 

Pozytywnie oceniamy zapisy projektu statutu mówiące o możliwości powołania 
wewnętrznych jednostek organizacyjnych wydziału, np. instytutów (§ 13, ust. 1), których 
reprezentację mogłaby stanowić Rada Instytutu (§ 55, ust. 3) oraz uczynienie Dyrektora 
Instytutu bezpośrednim przełożonym pracowników instytutu (§ 13, ust. 3). Cieszy nas 
pojawienie się zapisu o możliwości istnienia biblioteki instytutu (§ 22, ust. 1). 

W wielu miejscach projekt statutu odsyła do zapisów regulaminu wydziału, który 
będzie mógł zdecydować o przyszłych zasadach funkcjonowania wydziałów. Dotyczy to 
m.in. możliwości przekazania Dyrektorowi Instytutu części kompetencji Dziekana (§ 60, 
ust. 2) wskazanych w ust 1, dotyczące realizacji polityki personalnej, w tym ogłaszania 
konkursów na stanowiska nauczycieli akademickie (pkt 4), dbałości o właściwe 
gospodarowanie zasobami i infrastrukturą niezbędną do prowadzenia dydaktyki (pkt 5), 
czuwania nad właściwym wykonywaniem przez pracowników obowiązków badawczych i 
dydaktycznych (pkt 9), a także możliwości utworzenia Rady Instytutu i przekazania jej części 
kompetencji Rady Wydziału (§ 63), w zakresie opiniowania wniosków dyrektora w sprawie 
zatrudniania pracowników i rozpisania konkursu (§ 62, ust 1, pkt 4 i 5). 

Pozytywnie oceniamy również regulacje projektu statutu przewidujące możliwość 
zapisania w regulaminie wydziału istnienia wewnętrznych struktur organizacyjnych w 
Instytucie (zakłady, zespoły badawcze), lecz nie posiadających statutu wewnętrznej jednostki 
organizacyjnej (§ 13, ust. 4, w świetle § 13, ust. 2). 

Z niepokojem natomiast przyjęliśmy zapisy zaproponowane w liście otwartym 19 
Senatorów UW, dotyczące proponowanego brzmienia § 60, które usuwają możliwość 
przenoszenia części kompetencji dziekana na dyrektora instytutu.  



W związku z proponowanym brzmieniem projektu statutu postulujemy zmianę progu 
niezbędnego do utworzenia osobnej jednostki organizacyjnej UW, w tym wydziału – z 
czterdziestu profesorów, profesorów uczelni i doktorów habilitowanych do trzydziestu. 

Mamy nadzieję, że Senat Uniwersytetu Warszawskiego podczas prac nad nowym 
Statutem uwzględni postulaty dużych instytutów i stworzy zapisy pozwalające na właściwe 
funkcjonowanie takich środowisk jak nasze. 
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