Protokół z wideokonferencji Rady Uczelni
Data: czwartek, 30 maja 2019
Czas: 13:00 – 15:00

1. Zaproszenie i wprowadzenie
a. Przyjęcie porządku obrad
Agenda została przyjęta ze zmianami harmonogramów, początek wideokonferencji został
opóźniony z powodu problemów technicznych.
b. Tour de table
Podczas „tour de table” członkowie Rady przedstawili krótką informację o dziedzinach swojej
specjalizacji i doświadczeniu zawodowym.
2. Sprawy techniczne i organizacyjne
a. Nagrywanie spotkań
Członkowie RU uzgodnili, że niezwykle ważne jest, by regularnie informować społeczność UW
o działaniach podejmowanych przez RU oraz że właściwym narzędziem do realizacji tego celu
będzie protokół. Protokoły posiedzeń RU będą przygotowane po każdym spotkaniu i po
przyjęciu przez RU zostaną udostępnione społeczności UW. Prof. J. Bujnicki poinformował
członków Rady o możliwości rejestrowania przebiegu spotkań. Temat został omówiony i
uzgodniono, że konkretne spotkania lub ich części mogą być rejestrowane na wniosek Rady,
zwłaszcza w przypadku bardzo złożonych kwestii.
W trosce o transparentność prof. J. Bujnicki wyjaśnił członkom RU, że Rada będzie
administracyjnie i organizacyjnie wspierana przez Panią Paulinę Bełdyga, która była obecna
podczas wideokonferencji i poinformował członków Rady o tym, że pani Bełdyga koordynuje
pracę rektora i prorektorów Uniwersytetu Warszawskiego, co stanowi bezpośredni związek
między Radą a biurem rektora. Profesor Bujnicki zauważył, że członkostwo w RU ex officio
Przewodniczącego Samorządu Studentów, pana Kamila Bonasa, zapewnia kolejne
bezpośrednie połączenie Rady Uczelni ze społecznością uniwersytecką.
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Inne pilne sprawy organizacyjne
Żadne inne pilne sprawy organizacyjne nie zostały zgłoszone do omówienia.
3. Zadania, obowiązki i rola Rady Uczelni (13:20-13:45)
a. Kontekst prawny
Prof. Bujnicki podsumował proces przygotowania oraz wprowadzenia nowej ustawy o
szkolnictwie wyższym i nauce oraz rady uczelni jako zupełnie nowego organu w polskim
systemie szkolnictwa wyższego. Poinformował również uczestników o zadaniach rady
określonych w ustawie.
b. UW w szerokim kontekście: oczekiwania i obawy społeczności akademickiej
Prof. Bujnicki poinformował członków Rady o swoim udziale w posiedzeniu Senatu w środę,
29 maja oraz zrelacjonował sprawy poruszane przez członków społeczności uniwersyteckiej
podczas tego spotkania.
c.

Pilne sprawy

Prof. Bujnicki poinformował członków Rady Uniwersytetu o dwóch pilnych zadaniach, które
stoją przed RU w najbliższym czasie: opinia RU na temat projektu statutu i przyjęcie
regulaminu RU.
d. Oczekiwania i poglądy członków Rady Uczelni
Członkowie Rady Uniwersytetu zgodzili się, że biorąc pod uwagę wszystkie kwestie poruszone
przez członków Senatu, dyskusja dotycząca roli Rady i oczekiwań jej członków powinna być
zaplanowana na następne posiedzenie Rady.
e.

Metody pracy Rady Uczelni

Członkowie Rady Uniwersytetu uzgodnili, że metody pracy Rady będą omawiane wraz z
Regulaminem RU.
4. Projekt statutu – stan sprawy + przebieg pracy
Prof. Bujnicki poinformował członków Rady, że pierwsze czytanie projektu statutu zakończyło
się 29 maja, a poprawki wprowadzone podczas pierwszego czytania znacznie zmieniły niektóre
części projektu. Rada Uniwersytetu otrzyma nową wersję projektu statutu tak szybko, jak
będzie to możliwe.
5. Omówienie najpilniejszych zadań
a. Opinia w sprawie projektu statutu
Rada rozpoczęła dyskusję nad projektem statutu i zdecydowała się ją kontynuować w oparciu
o zaktualizowaną wersję dokumentu na następnym posiedzeniu. Uczestnicy spotkania
uzgodnili, że Przewodniczący RU zaprosi przedstawicieli Senatu UW na spotkanie z Radą

Uczelni w dniu 10 czerwca oraz że członkowie Rady mogą odbywać indywidualne spotkania z
przedstawicielami społeczności Uniwersytetu Warszawskiego.
b. Regulamin Rady Uczelni
Uzgodniono, że szczegóły Regulaminu zostaną omówione podczas spotkania 10 czerwca, a
projekt wniosku (przygotowany przez administrację Uniwersytetu Warszawskiego) zostanie
rozesłany tak szybko, jak to możliwe.
6. Planowanie posiedzenia Rady Uczelni w dniu 10 czerwca (załączony projekt
porządku obrad) i kolejne posiedzenia
Uznano, że następne spotkanie odbędzie się na Uniwersytecie Warszawskim i rozpocznie się
o 10:30. Szczegóły spotkania zostaną przekazane członkom RU tak szybko, jak to możliwe.

Obecni:
Członkowie Rady: Janusz Bujnicki (Przewodniczący), Poul Holm, Krzysztof Redlich, Marynika
Woroszylska-Sapieha.
Uniwersytet Warszawski: Paulina Bełdyga

