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PROTOKÓŁ POSIEDZENIA SENATU 
UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO 

W WARSZAWIE 
Z DNIA 26 MARCA 2015 ROKU 

 
W dniu 26 marca 2015 r. w Sali Senackiej UKSW o godz. 10:10 rozpoczęło się 

posiedzenie Senatu Uczelni. Obradom przewodniczył JM Rektor ks. prof. UKSW dr hab. 
Stanisław Dziekoński. Ksiądz Rektor rozpoczął obrady modlitwą oraz przywitał 
zaproszonych gości a także członków Senatu.  

 
I. SPRAWY ORGANIZACYJNE 

 
1. Przyjęcie porządku obrad 

 
Rektor stwierdził, iż porządek obrad został przyjęty.  
 

2. Powołanie komisji skrutacyjnej 
 
Na przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej został wybrany dr Robert Oktaba.  

Członkami tej komisji zostali: Mariusz Baj, Kamil Kędzierski, Aleksandra Olszewska. 
 

3. Informacje Rektora 
 
Ksiądz Rektor złożył gratulacje ks. prof. Andrzejowi Berzyńskiemu oraz prof. 

Małgorzacie Chalimoniuk za otrzymanie stanowiska profesora zwyczajnego. 
Rektor przywitał nowego przedstawiciela studentów Pana Kamila Kędzierskiego -  

studenta I roku II stopnia politologii. 
Ksiądz Rektor poinformował, iż zwiększyła się dotacja statutowa o 30 %. Inne 

uniwersytety przeważnie straciły lub ewentualny maksymalny wzrost nie przekraczał 20%. 
Rektor Dziekoński podziękował wszystkim pracownikom UKSW za wspólny wysiłek, który 
pozwolił na zwiększenie tej dotacji. 

Senat został poinformowany, iż zwiększono o 300 000 zł dotację na działania 
projakościowe. 

Dzięki staraniom Pani Małgorzaty Kozłowskiej uzyskano najemcę dla budynku nr 2 na 
ul. Wójcickiego. Ponadto na ul. Wójcickiego będzie mały sklep w miejsce dotychczasowej 
niezagospodarowanej stróżówki. 

Podpisano umowę z Płockim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym. W ostatnich 
latach podobnych umów zawarto ok. 40. Powyższa umowa przekłada się na rozwój UKSW. 
Jej wykorzystaniem mogą być zainteresowane różne kierunki. PPPT składa dużo wniosków 
do NCBiR. PPPT jest powiązany z PKN ORLEN i innymi spółkami Skarbu Państwa a także 
amerykańskimi uniwersytetami. 

Rektor poinformował, iż odbył kolejne spotkanie z burmistrzem dzielnicy Bielany. 
Rozmowa dotyczyła włączenia UKSW w kulturalny rozwój dzielnicy. 
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Ksiądz Rektor odbył spotkanie z Wiceprezydentem Jóźwiakiem w zakresie autobusów 
elektrycznych i lewoskrętu z na skrzyżowaniu ul. Dewajtis i Marymonckiej. Rektor 
podziękował za możliwość wykupienia gruntu za kwotę 5 mln, który wcześniej był 
dzierżawiony za ok 300 000 zł czynszu. 

Rektor przekazał informację, iż w dniu posiedzenia Senatu odbędą się spotkanie z 
podmiotami prywatnymi w zakresie wybudowania zaplecza rekreacyjnego oraz akademika na 
ok 200-300 miejsc przy ul. Wójcickiego. 

Rektor Dziekoński odbył także spotkania z Panem Wojciechem Majtyjasiakiem – 
burmistrzem Ursynowa dot. propozycji współpracy z dzielnicą oraz Panem Dariuszem 
Danilukiem wiceprezes Banku Ochrony Środowiska dot. nawiązania współpracy. BOŚ 
zajmuje się inwestowaniem w ochronę środowiska. Przewidziane jest kolejne spotkanie 
robocze. Odbyło się również spotkanie z Rektorem SGGW nawiązanie współpracy uczelni na 
gruncie nauki i dydaktyki. 

Ksiądz Rektor zaprosił do uczczenia ofiar katastrofy smoleńskiej w dniu 10 kwietnia 
2015 r. Uroczystości rozpoczną się o g. 9:30 w sali senackiej. 

Rektor poinformował, iż Przewodniczący Senackiej Komisji Statutowej nie zgodził się 
na zmianę ordynacji wyborczej samorządu zgodnie z propozycjami studentów. 

Prodziekan Wydziału Teologicznego ks. dr Jarosław Sobkowiak odczytał pismo prof. 
Tomasika Dziekana WT. 

Prorektor ks. Maciej Bała stwierdził, iż samorząd ma charakter autonomiczny. 
Przedstawiciel studentów Pan Maciej Witak wskazał, iż pojawiły się wątpliwości 

interpretacyjne. Parlament doszedł do wniosku, iż istnieje przepis, który pozwala na 
zgłoszenie zażalenia nie ma jednak procedury. Na chwilę obecną należy zlikwidować ten 
przepis. Po wyborach gruntowne zmiany regulaminu i ordynacji i będą rozważone propozycje 
komisji statutowej. Proponowane zmiany mają charakter tymczasowy. 

Ksiądz Bała poprosił o opinię radców prawnych. 
Pani Mecenas Teresa Budryk stwierdziła, iż zmiany nie są sprzeczne ze statutem. 

Uchwała Senatu ma jedynie charakter deklaratoryjny. Samorząd ma w tym względzie 
autonomię. 

Prodziekan ks. Jarosław Sobkowiak zwrócił uwagę, iż istnieje możliwość 
unieważnienia wyborów. 

Pan Maciej Witak stwierdził, iż ani razu wybory nie zostały unieważnione. 
 
W dalszej kolejności Ksiądz Rektor podziękował prorektorowi Mikowi za zastępstwo 

wynikające z urlopu rektora. 
 
Prorektor Cezary Mik poinformował o 17 wnioskach złożonych do NCN i NCBiR a 

także o wysokości zwiększonej dotacji na utrzymanie potencjału badawczego (3 mln zł wobec 
wcześniejszych 2,2 mln). 

Prorektor wskazał, iż są nowe 4 konkursy NCN, w tym OPUS. Rektor poinformował 
Senat o nowych rozwiązaniach przyjętych w przedmiotowych konkursach, w tym zasady 
rozliczania kosztów. 

Prorektor Mik przekazał informację, iż otrzymano 192 00 euro + 38 400 euro na tzw. 
OM (środki pośrednie z przeznaczeniem na obsługę programu Erasmus). Niestety zmniejsza 
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się liczba wyjeżdzających studentów i pracowników. Prorektor zaapelował o właściwą 
rekrutację. Wskazał, iż z tzw. OM będzie zakupiony sprzęt wielofunkcyjny. 

 
Prorektor Jerzy Cytowski szczegółowo poinformował o spotkaniu z Ministrem 

Ratajczakiem, które dotyczyło sposobu obliczania dotacji.  
 
Prorektor Maciej Bała wskazał, iż trwają prace nad zwiększeniem rozpoznawalności 

UKSW. Nowa strona www ma być uruchomiona od 1 października 2015. Ponadto kończy się 
testowanie aplikacji mobilnej jak również stworzono odpowiednią księgę znaku. 

 
II. SPRAWY PERSONALNE 

 
4. Uchwała w sprawie ustalenia zasad awansu pracowników naukowo-dydaktycznych 

 
Prorektor omówił 2 zmiany dot. obowiązku złożenia projektu badawczego oraz oceny 
dorobku od daty złożenia wniosku. 
 

Prorektor Mik zarządził głosowanie. 
 
Wynik głosowania jawnego: 
 

Za Przeciw wstrzymujący się Głosowało 

35 0 0 35 

 
Prorektor Mik stwierdził, iż uchwała została podjęta. 

 
5. Uchwała w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora nadzwyczajnego 

na czas nieokreślony ks. prof. UKSW dr. hab. Witolda Kaweckiego (WT) 
 

Prorektor Mik zarządził głosowanie. 
 
Wynik głosowania niejawnego: 
 

Za przeciw wstrzymujący się Głosowało 

34 0 2 36 

 
Prorektor Mik stwierdził, iż uchwała została podjęta. 

 
6. Uchwała w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora nadzwyczajnego 

na okres 5 lat dr. hab. Sławomira Godka (WPiA) 
 

Prorektor Mik zarządził głosowanie. 
 
Wynik głosowania niejawnego: 
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Za przeciw wstrzymujący się Głosowało 

37 0 0 37 

 
Prorektor Mik stwierdził, iż uchwała została podjęta. 

 
7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Rektora UKSW z wnioskiem o 

nadanie odznaczeń państwowych (57 głosowań osobowych w prezentacji, części 
składowych uchwały) 

 
Senat jednomyślnie wyraził zgodę na głosowanie nad wszystkimi osobami w jednej 

uchwale.  
 
Rektor Mik zarządził głosowanie. 
 
Wynik głosowania niejawnego: 
 

Za Przeciw wstrzymujący się Głosowało 

35 0 0 35 

 
III. SPRAWY KSZTAŁCENIA 

 
8. Uchwała w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących projektowania 

programów studiów oraz planów i programów studiów doktoranckich, a także planów i 
programów studiów podyplomowych i kursów dokształcających 

 
Prorektor Bała omówił brzmienie i założenia przedmiotowej uchwały. 
 
Rektor zarządził głosowanie. 

 
Wynik głosowania jawnego: 
 

Za przeciw wstrzymujący się Głosowało 

34 0 0 34 

 
9. Uchwała w sprawie regulaminu studiów w Uniwersytecie Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Warszawie 
 

Rektor zarządził głosowanie. 
 

Wynik głosowania jawnego: 
 

Za przeciw wstrzymujący się Głosowało 

34 0 0 34 
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10. Uchwała w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów filologia - 
studiów pierwszego stopnia na Wydziale Nauk Humanistycznych 

 
Rektor zarządził głosowanie. 

 
Wynik głosowania jawnego: 
 

Za przeciw wstrzymujący się Głosowało 

36 0 0 36 

 
IV. SPRAWY FINANSOWE 

 
11. Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr 123/2014 Senatu UKSW z dnia 25 września 2014 r. 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu zwiększania wynagrodzeń pracowników 
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na podstawie art. 151 

ust. 8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym 
 

Rektor zarządził głosowanie. 
 

Wynik głosowania jawnego: 
 

Za przeciw wstrzymujący się Głosowało 

35 0 1 36 

 
V. SPRAWY STUDENCKIE 

 
12. Uchwała w sprawie stwierdzenia zgodności z ustawą - Prawo o szkolnictwie wyższym 
i Statutem UKSW, uchwały Parlamentu Studentów UKSW dotyczącej zmiany 

w Regulaminie Samorządu Studentów UKSW 
Przewodniczący Zarządu Samorządu Studentów UKSW, Mariusz Baj poprosił o 

pozytywne rozpatrzenie uchwały, przepisy będą przejściowe, cała ordynacja i regulamin 
samorządu będzie zmieniany po zakończeniu kalendarza wyborczego.  

 
Rektor zarządził głosowanie. 

 
Wynik głosowania jawnego: 
 

Za przeciw wstrzymujący się Głosowało 

32 0 4 36 

 
VI. INNE SPRAWY 

 
13. Wolne wnioski 
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Gratulacje Rektora dla Pani prof. Marii Ryś za organizację międzynarodowej 
konferencji, która nie wygenerowała kosztów po stronie UKSW jak i wydziału. Ksiądz 
Rektor podkreślił, iż w konferencji uczestniczyły osoby aż z 13 państw. 

 
Prodziekan Wydziału Teologicznego ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski poinformował, 

iż  Komisja Senacka zajęła się 6 odwołaniami dot. wyników okresowej oceny pracowników, 
spośród których 4 zostały nieuwzględnione a w 2 przypadkach nastąpiła zmiana decyzji. 

 
Dyrektor Wydawnictwa dr Elżbieta Sobczak zaprosiła członków Senatu na kiermasz 

książek. 
 

14. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia 
 
Rektor zarządził głosowanie. 
 
Wynik głosowania jawnego: 
 

Za Przeciw wstrzymujący się głosowało 

32 0 1 33 

 
Po ogłoszeniu wyników głosowania Ksiądz Rektor zakończył posiedzenie Senatu. 
 
 
 
 

Sekretarz Senatu UKSW 

dr Michał Poniatowski 

 
 

 

Rektor UKSW 

ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński 

 
    

 


