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Rozważania muszą dotyczyć trzech okresów:




okres I: obowiązywanie nowej ustawy oraz dotychczasowego statutu UW
(od 1.10.2018 do 30.09.2019)
okres II: obowiązywanie nowego statutu, do końca bieżącej kadencji władz UW
(od 1.10.2019 do 31.08. 2020)
okres III: rozwiązania docelowe (od 1.09.2020)

Terminarz zmian wynikających z wprowadzenia nowej ustawy jest dostępny w raporcie nr 5 KSPSW
KRASP (od str. 7).

Elementy koncepcji:
Okres I:
1. Zakłada się, że osoby pełniące obecnie funkcje, będą kontynuować je do końca kadencji.
2. Statut określi liczbę prorektorów i ich obowiązki.
3. Skład Senatu nie ulega zmianie do końca bieżącej kadencji (zmiana statusu dziekanów nie
wpływa na ich zasiadanie w Senacie).
4. W przypadku opróżnienia miejsca w Senacie (np. z powodu osiągnięcia granicy
wieku lub przejścia do innej grupy) wybory uzupełniające odbywają się
wg dotychczasowych przepisów.
5. Stworzenie listy dzisiejszych kompetencji senatu podzielonych na 3 kategorie (zmiany
będą wdrażane w okresach II i III):
a. kompetencje, które powinny nadal należeć do senatu uczelni, (np. par. 30
Statutu: pkt 1, 3 – w zakresie programu studiów, 4, 8 – w zakresie oceny
działalności rektora, 10. 11, 14, 15, 18, 19);
b. kompetencje, które powinny (z powodów systemowych) zostać przekazane do
innych organów uczelni (np. par. 30 Statutu: pkt 2, 7, 8 – w zakresie
zatwierdzania sprawozdania finansowego – do rady uczelni);
c. kompetencje, co do których konieczna jest refleksja nad wyborem organu,
któremu powinny przynależeć (np. par. 30 Statutu: pkt 3 – w zakresie zasad
działania uczelni, 5, 6, 9, 12, 13, 16, 17), wraz z analizą, które z tych spraw Senat
powinien obligatoryjnie opiniować).
6. stworzenie list kompetencji innych obecnych organów uczelni (dziekani/kierownicy
jednostek podstawowych, rady wydziałów)
Okres II: Określenie działań będzie możliwe po uchwaleniu ostatecznego tekstu ustawy.
Okres III: Określenie działań będzie możliwe po uchwaleniu ostatecznego tekstu ustawy.

Inne elementy koncepcji:
1. Zasada równowagi pomiędzy organami uczelni powinna być wpisana do preambuły statutu
jako zasada organizacji władz UW i dyrektywa interpretacyjna.
2. Zasady obsadzania głównych stanowisk kierowniczych powinny kierować się równowagą
podejścia bottom‐up i top‐down.
3. Organy kolegialne w jednostkach organizacyjnych UW powinny mieć funkcję uchwałodawczą
(w zakresie jednostki i w ramach upoważnienia statutowego) oraz opiniodawczą i doradczą.
W żadnym wypadku organ kolegialny nie powinien wykonywać zadań zarządczych ani
podejmować działań zarządczych.

