
OTWARTY NABÓR KANDYDATÓW 

NA REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

 

Rada Uczelni Uniwersytetu Warszawskiego pełni funkcję doradczą wobec Rektora oraz Senatu 

Uniwersytetu  Warszawskiego  oraz  wskazuje  kandydatów  na  Rektora.  By  zapewnić 

transparentność  procesu  oraz  najlepsze  praktyki  zarządcze,  Rada  Uczelni  ogłasza  nabór  

dla  kandydatów  zainteresowanych  pełnieniem  funkcji  Rektora  oraz  spełniających  stawiane 

wobec kandydatów wymagania. 

 

O INSTYTUCJI 

Uniwersytet  Warszawski  (UW),  utworzony  w  1816  roku,  jest  największą  uczelnią  w  Polsce  

i  wiodącą  instytucją  sektora  nauki  i  szkolnictwa  wyższego  w  kraju.  W  międzynarodowych 

rankingach takich jak THE, QS oraz ARWU jest on zaliczany do 3% najlepszych uczelni na świecie. 

Na  UW  kształci  się  ponad  45 000  studentów  i  doktorantów. W  ofercie  uczelni  znajduje  się 

ponad 100 kierunków studiów licencjackich i magisterskich w dziedzinie nauk humanistycznych, 

społecznych  oraz  przyrodniczych  i  ścisłych.  94  %  absolwentów  UW  znajduje  zatrudnienie  

w ciągu roku od zakończenia studiów (według badań losów absolwentów, prowadzonego przez 

uczelnię). 

UW  zatrudnia  ponad  7 300  pracowników,  w  tym  ponad  3 700  nauczycieli  akademickich. 

Obecnie  na  UW  realizowanych  jest  ponad  1 500  projektów  grantowych  finansowanych  ze 

źródeł krajowych lub międzynarodowych.  

 

INFORMACJE O FUNKCJI 

Rektor Uniwersytetu Warszawskiego powinien: 

 wnieść strategiczną wizję, pełnić rolę lidera wyznaczającego kierunek i zarządzającego 

kluczowymi działaniami, aby UW skutecznie zmierzył się z obecnymi i nadchodzącymi 

wyzwaniami, 

 nadzorować i rozwijać strategiczne inicjatywy, w które UW zaangażował się w ostatnich 

latach, 

 wspierać doskonałość naukową na UW,  zdobywanie doświadczenia przez  studentów 

oraz działania, poprzez które Uniwersytet wspiera swoje otoczenie, 

 być skutecznym i zaangażowanym ambasadorem UW w kontaktach z przedstawicielami 

władz  państwowych  na  wszystkich  poziomach  oraz  we  współpracy  z  instytucjami 

polskimi i zagranicznymi,  



 skutecznie  nawiązywać  i  rozwijać  relacje,  sojusze  oraz  wspólne  przedsięwzięcia  

z szerokim gronem partnerów w kraju i za granicą. 

 

INFORMACJE O KANDYDACIE  

Idealny kandydat: 

 spełnia wymogi formalne określone w § 30 Statutu UW, 

 posiada udokumentowane osiągnięcia naukowe na wysokim poziomie, 

 posiada udokumentowane osiągnięcia w  roli  lidera  i w pełnieniu  funkcji  zarządczych  
w instytucji o profilu akademickim lub badawczym, 

 zna  się  na  aktualnych  zagadnieniach  strategicznych  i  operacyjnych  związanych  z 
zarządzaniem UW, 

 zna system nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce, 

 ma strategiczną wizję rozwoju UW, 

 biegle posługuje się językiem polskim i angielskim. 
 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁOSZENIA  

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:  

 CV, 

 deklarację kandydata o spełnieniu wymogów sformułowanych w § 30 Statutu UW, 

 krótki opis jednego znaczącego osiągnięcia naukowego (maksymalnie 1 strona), 

 krótkie przedstawienie wizji strategicznego rozwoju UW (maksymalnie 1 strona), 

 podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

 

Zgłoszenie  kandydata  powinno  zostać  przekazane  droga  mailową  na  adres 

university.council@uw.edu.pl. Jednocześnie Rada Uczelni zapewnia o traktowaniu zebranych 

zgłoszeń jako poufnych. 

Termin przekazania zgłoszeń: 31 stycznia 2020 roku. 

 

INFORMACJE O PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA 

Dodatkowe informacje o kolejnych etapach postępowania w celu wyłonienia kandydatów na 
Rektora, którzy zostaną wskazani przez Radę Uczelni, zawiera uchwała nr 5 Rady Uczelni z dnia 
18 grudnia 2019 roku (Monitor UW, poz. 403). 

https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Uchwa%C5%82a.aspx?ID=5161&Source=https%3A%2F%2Fmonitor%2Euw%2Eedu%2Epl%2FLists%2FUchway%2FUchway%2520Rady%2520Uczelni%2Easpx


Zgodnie z § 36 ust. 3 Ordynacji wyborczej Uniwersytetu Warszawskiego, osoby wskazane przez 
Radę Uczelni jako kandydaci na Rektora, powinny w terminie trzech dni od ogłoszenia wyników 
glosowania indykacyjnego, złożyć do Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej pisemne oświadczenie 
o wyrażeniu zgody na kandydowanie i objęcie stanowiska w razie wyboru. 

Zgodnie  z  przepisami  prawa  oraz  Statutu  UW,  kandydaci  na  Rektora  zgłoszeni  przez  Radę 
Uczelni  oraz  przez  Kolegium  Elektorów,  zostaną  zaopiniowani  przez  Senat  UW.  Następnie 
Kolegium Elektorów dokonuje wyboru Rektora Uniwersytet spośród w/w kandydatów. 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Administrator 

Administratorem  Państwa  danych  przetwarzanych  w  ramach  procesu  rekrutacji  jest 

Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00‐927 Warszawa. 

Z administratorem można kontaktować się: 

 listownie:  Uniwersytet  Warszawski,  ul.  Krakowskie  Przedmieście  26/28,  00‐927 

Warszawa  (należy  wskazać  jednostkę  organizacyjną  do  której  kierowana  jest 

korespondencja); 

 telefonicznie: 22 55 20 355. 

Inspektor Ochrony Danych (IOD) 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować 

mailowo:  iod@adm.uw.edu.pl.  Z  IOD  można  się  kontaktować  we  wszystkich  sprawach 

dotyczących  przetwarzania  Państwa  danych  osobowych  przez Uniwersytet Warszawski  oraz 

korzystania przez Państwa z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. 

Do  zadań  IOD  nie  należy  natomiast  realizacja  innych  spraw,  jak  np.  nabór  zgłoszeń  od 

kandydatów na Rektora, udzielanie informacji na temat procedury wyłaniania kandydatów na 

Rektora, itp. 

Cel i podstawy prawne przetwarzania 

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procedury wyłaniania 

kandydatów na Rektora Uniwersytetu Warszawskiego na kadencję 2020‐2024. 

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w wykazie dokumentów oraz informacji, które 

kandydat powinien dostarczyć będą przetwarzane na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 5 ustawy z 

dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668, z późn. 

zm.) oraz Uchwały Nr 5 Rady Uczelni Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17 grudnia 2019 r. w 

sprawie procedury wyłaniania kandydatów na Rektora na kadencję 2020‐2024  (Monitor UW z 

https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/4934/M.2019.190.U.443.pdf
https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/4934/M.2019.190.U.443.pdf


2019  roku, poz. 403)1, natomiast  inne dane2 na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, 

która może przyjąć poniższe brzmienie: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w złożonych przeze 
mnie  dokumentach  przez  Uniwersytet  Warszawski  w  celu  mojego  udziału  w  procedurze 
wyłaniania kandydatów na Rektora Uniwersytetu Warszawskiego na kadencję 2020‐2024. 

Jeżeli w  dokumentach  zawarte  są  dane,  o  których mowa w  art.  9  ust.  1  RODO  (szczególne 

kategorie  danych  osobowych),  konieczne  będzie  wyrażenie  przez  Państwa  zgody  na  ich 

przetwarzanie3, która może przyjąć poniższe brzmienie: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 
ust. 1 RODO w złożonych przeze mnie dokumentach przez Uniwersytet Warszawski w celu 
mojego  udziału  w  procedurze  wyłaniania  kandydatów  na  Rektora  Uniwersytetu 
Warszawskiego na kadencję 2020‐2024. 

Wszystkie  powyższe  zgody mogą  Państwo wycofać w  dowolnym momencie m.in. wysyłając 

maila na adres e‐mail: university.council@uw.edu.pl.  

Przypominamy  jednocześnie,  że wycofanie  przez  Państwa  zgody  nie wpływa  na  zgodność  z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.4 

Okres przechowywania danych 

Państwa dane osobowe zgromadzone w ramach procedury wyłaniania kandydatów na Rektora 

Uniwersytetu  Warszawskiego  będą  przechowywane  przez  okres  6  miesięcy  od  momentu 

zakończenia  procedury wyłaniania  kandydatów na  Rektora Uniwersytetu Warszawskiego  na 

kadencję 2020‐2024. 

Odbiorcy danych 

Dostęp do Państwa danych osobowych będą mieli upoważnieni pracownicy administratora oraz 

osoby  zaangażowane  w  proces  wyłaniania  kandydatów  zgodnie  z  przepisami  prawa  oraz 

Statutu Uniwersytetu Warszawskiego. 

Prawa osób, których dane dotyczą 

Na zasadach określonych przez RODO mają Państwo prawo do: 

 dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

 sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

 ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

 usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO; 

                                                            
1 Art. 6 ust. 1 lit. c i e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 
Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1, z późn. zm.) (dalej RODO); 
2 Art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 
3 Art. 9 ust. 2 lit. a RODO. 
4 Art. 7 ust. 3 RODO; 



wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych,  jeżeli  uznają 

Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. 

Informacja o wymogu podania danych  

Podanie  przez  Państwa  danych  osobowych  w  zakresie  wynikającym  z  przepisów  prawa 

powszechnego  i  regulacji  wewnętrznych  Uniwersytetu  Warszawskiego  jest  niezbędne,  aby 

uczestniczyć w procedurze wyłaniania kandydatów na Rektora Uniwersytetu Warszawskiego na 

kadencję 2020‐2024. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne. 


