
Szanowni Panowie Profesorzy, 

pozwalam sobie przesłać zebrane przez Komisję Zakładową pytania 
sformułowane przez członków Niezależnego Samorządnego Związku 

Zawodowego Solidarność Uniwersytetu Śląskiego. Pytań do kandydatów na 
rektora Uniwersytetu Śląskiego było mnóstwo, co świadczy o olbrzymim  
zainteresowaniu procesem wyborczym. Ze wszystkich zaproponowanych,  

staraliśmy się wybrać te, najbardziej uniwersalne. Uprzejmie prosimy o 
odpowiedź na pytania przed dniem prezentacji w dniu 20.05.2020 r., co 
pozwoli nam na przekazanie społeczności akademickiej różnych zapewne w  

niektórych sprawach, poglądów i opinii na temat funkcjonowania i 
planowanych zmian w funkcjonowaniu naszej społeczności. Odpowiedzi 

Panów Profesorów pozwolimy sobie opublikować na stronie Związku. Jako 
Związek Zawodowy Pracowników Uniwersytetu Śląskiego nieodmiennie  
promujemy dialog, otwartość i demokrację partycypacyjną w naszej 

społeczności. 
 

Z wyrazami szacunku 
Krzysztof Pszczółka 
Przewodniczący NSZZ Solidarność Uniwersytetu Śląskiego 

 
 

1. Czy Pan Profesor widzi, inne niż dotąd, możliwości współpracy 

władz Uczelni ze związkami zawodowymi? 
 

Historyczna i współczesna rola związków zawodowych w polskich 
uczelniach jest niezwykle ważna. Wolne i demokratyczne instytucje 
akademickie są jednym z wielu owoców ruchu związkowego w Polsce. Ich 

wpływ statutowy i symboliczny na życie uczelni gwarantuje, że interes 
pracowników jest bardzo silnie reprezentowany, a władze uczelni mają 

niezwykle kompetentnego i sprawczego partnera w dyskusjach i decyzjach 
dotyczących bieżącego funkcjonowania i przyszłości naszej uczelni. 
Najlepszym sposobem ugruntowania pozycji związków w Uczelni jest ich 

stała obecność we wszystkich jej organach. 
 

2. Czy Pan Profesor mógłby wskazać możliwe sposoby ograniczania 

biurokracji w zarządzaniu Uczelnią? Chodzi także o zmniejszenie 
obowiązków administracyjnych, obciążających nauczycieli 

akademickich. 
 

Najważniejszym projektem w tym zakresie jest wprowadzenie 

elektronicznego obiegu dokumentów. Trzeba jednak pamiętać, że wiele osób 
myśląc o odbiurokratyzowaniu instytucji, takiej jaką jest Uniwersytet, 
sprowadza ten proces do wdrożenia systemu informatycznego, który 

powinien podnieść sposób realizacji spraw w uczelni na wyższy poziom. Tak 
oczywiście może być, ale nie musi. Systemy informatyczne są narzędziami, 

które mogą być wykorzystane poprawnie z pożytkiem dla instytucji która je 
wykorzystuje, ale mogą również być wykorzystane nieumiejętnie co w 
konsekwencji może się przełożyć na pogorszenie jej funkcjonowania. Tak 

rozumiane odbiurokratyzowanie wymaga zatem nie tylko znalezienia 



elastycznego, dobrego narzędzia informatycznego, ale również sprawienia, 

aby społeczność uniwersytetu nauczyła się poprawnie z tego narzędzia 
korzystać. Należy zaprojektować realizację wielu procesów w Uczelni na 

nowo, z uwzględnienie możliwości technicznych, którymi w tym momencie 
dysponujemy. Skutkiem tego nie wszystkie usprawnienia, które mogą nam 
przyjść do głowy są łatwe do wdrożenia lub wręcz możliwe. Trzeba jednak 

podkreślić, że proces zmiany sposobu funkcjonowania naszej uczelni nie tyle 
dopiero nastąpi, on już się rozpoczął. 

Uniwersytet Śląski w Katowicach do wielu lat użytkuje systemy do 

zarządzania takie jak SAP oraz USOS. Stopniowo rośnie ich funkcjonalność 
oraz zakres procesów, w których obsłudze pomagają. W ostatnich latach 

wdrożone zostały całkiem nowe systemy informatyczne takie jak: Portal 
Pracownika, system do obsługi umów i upoważnień związanych z RODO, 
System Rejestracji na Zajęcia czy też system do głosowania. Większość z nich 

ułatwiła lub wręcz umożliwiła pracownikom naszej Uczelni realizację zadań. 
Systemy te są i będą w przyszłości rozwijane. W ramach funduszy 

europejskich pozyskane zostały środki na doskonalenie systemu SAP oraz 
USOS, tak aby lepiej pomagały nam funkcjonować w realiach Ustawy 2.0. W 
tym roku w ramach projektu POWER, planuje się wdrożyć (początkowo tylko 

w pewnym zakresie) system  elektronicznego zarządzania dokumentacją.  
W kolejnych latach, również w ramach środków europejskich, wdrożone 

będą również inne systemy informatyczne, których zadaniem będzie 

udoskonalanie sposobu funkcjonowania uczelni. Będą to: system do 
zarządzania zasobami, relacjami z interesariuszami zewnętrznymi czy też e-

usługi adresowane do studentów. Można więc powiedzieć, że pewien 
kierunek został już nadany i trudno pokusić się o ambitniejsze cele.  

Przy czym odbiurokratyzowanie nie będzie rozumiane tylko jako 

wdrożenie narzędzi informatycznych, ale również jako przemodelowanie 
sposobu realizacji poszczególnych spraw tak aby przyniosło to uczelni oraz 

jej pracownikom wymierne korzyści. Wdrożenie nowych narzędzi i sposobów 
funkcjonowania nie ma być celem samym w sobie, ma prowadzić do 
zmniejszenia pracochłonności, zwiększenia możliwości analizy aktualnej 

sytuacji uniwersytetu lub do zwiększenia kontroli nad przebiegiem 
poszczególnych procesów 

 Wielu z nas myśląc o „odbiurokratyzowaniu”, ma na myśli mniej 

„papierologii”, wypełniania kwestionariuszy lub wizyty w poszczególnych 
działach administracji. Tymczasem ten męczący nadmiar ma często wsparcie 

obowiązującego prawa i trzeba przemyślanych posunięć, aby zgodnie z z 
prawem, ale sprawniej i efektywniej wydawać środki publiczne. 

 Z pewnością elektroniczny obieg dokumentów usprawni m.in. 

działalność administracji wydziałowej i centralnej, doprowadzi do koniecznej 
standaryzacji dokumentów (głównie wzorów umów), pozwoli na 
wykorzystanie platformy elektronicznej do przeprowadzania aukcji 

elektronicznych, uprości konstrukcję planu zamówień publicznych. 
Ten poważny i rozległy proces już trwa. 

 

3. Czy podziela Pan Profesor pogląd, że uczelnie są zarządzane 
wystarczająco demokratycznie? Czy powinny być zarządzane 
bardziej demokratycznie? 



 

Niełatwo odpowiedzieć na to pytanie. Któż, komu miła jest demokracja nie 
chciałby jej więcej? Miarą demokratyzacji konkretnej instytucji jest stopień 

demokratyzacji instytucji innych. W moim oglądzie, uniwersytet jest obecnie 
najbardziej demokratyczną instytucją publiczną w Polsce. Chciałbym więc, 
żeby taką pozostał, co oznacza, że będę dążył do tego, aby wszystkie istotne 

decyzje o funkcjonowaniu naszego uniwersytetu oraz o jego przyszłości miały 
oparcie w demokratycznych procedurach ciał kolegialnych uczelni: senatu, 
kolegiów dziekańskich, rad naukowych i dydaktycznych.    

 
4. Czy społeczność akademicka pozna kryteria, które zadecydują o 

wyborze kandydatów na stanowiska prorektorów, dziekanów oraz 
dyrektorów instytutów? 
 

Wyłącznie merytoryczne. W przypadku dziekanów, kluczowa jest opinia 
senatu, ale na pewno będę słuchał uważnie głosu środowiska wydziału, z 

którego pochodzi kandydat na dziekana. Co do dyrektora instytutu, 
decydujący głos ma społeczność danego instytutu, który będę brał w 
pierwszym rzędzie pod uwagę podejmując decyzję o powołaniu jednego z 

trzech kandydatów. Sylwetki kandydatów na moich najbliższych 
współpracowników zostaną Państwu przedstawione krótko po 
rozstrzygnięciu wyborów, jeśli te wyłonią moją osobę na stanowisko rektora.  

 
5. Jaki kryteria powinny być spełniane przez kierowników Biur 

Organizacyjnych Wydziałów oraz Biur ds. Infrastruktury, jakie 
zdaniem Pana Profesora te osoby powinny posiadać kompetencje i 
doświadczenie. Jaką drogą powinny być wybierane osoby na 

powyższe stanowiska? 
 

Po kilku miesiącach od istotnych zmian organizacyjnych, które przeszedł 
Uniwersytet, mamy już rozeznanie w tym, jakich kluczowych kompetencji 
zarządczych potrzebują poszczególne jednostki. Uniwersytet nie jest podobny 

do typowej dużej „firmy”, zatem i wachlarz kompetencji wymagany do 
pełnienia funkcji kierowniczych w UŚ jest bardziej wymagający i złożony, niż 
w przeciętnym przedsiębiorstwie. Uważam, że osoby, które podjęły się tych 

funkcji radzą sobie adekwatnie do czasu i okoliczności, w jakich przyszło im 
pracować, a obowiązkiem Uczelni jest inwestowanie w rozwój i szkolenie 

kadry kierowniczej oraz jej stała profesjonalizacja.  
 

6. Dla pracowników Uczelni szczególne znaczenie ma poczucie 

stabilizacji i jasno określona polityka kadrowa. Jakie Pan Profesor 
mógłby wskazać możliwe działania, mające na celu rozwój 
pracowników młodych, a także awans zawodowy lektorów i 

instruktorów, a jakie przewidziałby Pan Profesor ewentualne opcje 
wykorzystania doświadczenia pracowników, którzy osiągnęli wiek 

emerytalny? Jak widzi Pan Profesor przyszłość pracowników (z 
wiekiem emerytalnym) z grupy dydaktycznej, a nawet badawczo-
dydaktycznej? 



 

Wszystko zaczyna się od zatrudnienia, które powinno być efektem 
rzetelnie przeprowadzonego, otwartego konkursu, którego kryteria wynikają z 

polityki kadrowej dyscypliny. Dla pracowników uczelni będą opracowane 
programy wsparcia w każdej grupie zawodowej (opieka medyczna, doradztwo 
zawodowe, wsparcie psychologiczne, poradnictwo specjalistyczne, wsparcie 

w pozyskiwaniu projektów badawczych, wsparcie metodyczne, program 
adaptacyjny dla nowych pracowników, wsparcie osób wracających do pracy 
po przerwie oraz pracowników emerytowanych). Bardzo ważne jest 

budowanie poczucia wpływu pracownika na swoje miejsce pracy, stąd 
chciałbym wprowadzić program inicjatyw pracowniczych oraz wewnętrzny 

budżet obywatelski.  

Musimy również rozbudowywać system zachęt dla kandydatów do 
pracy naukowo-dydaktycznej. Wobec ograniczonych środków finansowych 
mogą nimi być: samodzielność badawcza, dostęp do unikatowej 

infrastruktury, elastyczne pensum, swoboda działań naukowych i 
dydaktycznych, uczelnia ambitna i nowoczesna, szansa budowania własnego 

zespołu badawczego, życie w unikalnym regionie Polski. Chciałbym 
przygotować program włączenia emerytowanych pracowników w działania 
strategiczne uczelni, m.in. poprzez granty wewnętrzne na kontynuację 

prowadzonych przez nich badań, jak również proponowanie im zajęć 
indywidualnych ze studentami (tutoring, mentoring) oraz wykładów 

mistrzowskich. Ważne jest dal mnie również przygotowanie programu 
wsparcia dla pracowników wracających na Uczelnię po urlopie rodzicielskim, 
obejmującego elastyczną formę pracy, poradnictwo i wsparcie specjalistyczne 

realizowane przez specjalistów z uczelni, np. psychologiczne, pedagogiczne, 
prawne.  

  
7. Czy zdaniem Pana Profesora społeczność uniwersytecka - 

nauczyciele akademiccy i pracownicy niebędący nauczycielami 
akademickimi - są faktycznie traktowani na tych samych 

zasadach. Czy widzi Pan Profesor możliwe działania, które 
mogłyby sprzyjać integracji? Czy nie uważa Pan Profesor, że wciąż 
działamy wedle zasady „cudze chwalicie, swego nie znacie”. Może 

do prowadzenia niektórych szkoleń, a nawet czasem zajęć, warto 
byłoby wykorzystywać pracowników specjalistów, których mamy 

na uczelni (pracownicy administracji szkolą się, zdobywają 
dyplomy MBA i innych studiów podyplomowych) zamiast do ich 
prowadzenia wciąż zatrudniać wyłącznie osoby zewnętrzne? 

Dotyczy to także promowania „własnych”, wybitnych 
specjalistów-naukowców z różnych dziedzin, podczas imprez 
organizowanych przez uniwersytet, jak np. "Śląski Festiwal 

Nauki". 
 

Naturalna różnorodność zawodowa wspólnoty akademickiej nie może jej 
dzielić. Fundamentem dla wszystkich pracowników jest wspólne prawo, 
wzajemny szacunek i godność każdego członka naszej wspólnoty. Integracja 

pracowników możliwa jest poprzez realizowanie wspólnych przedsięwzięć, 



takich jak: Śląski Festiwal Nauki, projekt ProspectUS czy #UŚwspiera. 

Wówczas widzimy,  że właśnie te różnice składają się na efekt synergii, 
którego rezultaty bardzo często przekraczają pierwotnie założone 

oczekiwania.  
Prócz wspólnej pracy przygotowywania i realizacji projektów 

badawczych, dydaktycznych, popularyzujących naukę itp., chciałbym 

rozwinąć różnorodne formy wspólnego celebrowania wydarzeń ważnych dla 
uczelni.  

Jeśli chodzi o wykorzystywanie potencjału pracowników, to nasi 

pracownicy – jako eksperci – prowadzą szkolenia (Uniwersytet Otwarty, 
Szkoła Doktorska, szkolenia wewnętrzne realizowane przez pracowników 

różnych działów z tematyki dotyczącej projektów, procedur wewnętrznych, 
ŚFN, szkolenia w programie POWER). Systematycznie należy podnosić 
poziom zaangażowania pracowników z wiedzą ekspercką w prowadzenie 

równych form kształcenia, badać ich kompetencje i gotowość do 
przekazywania swojej wiedzy oraz stwarzać im możliwości do rozwoju w tej 

sferze. Jako rektor będę przyglądał się temu, jakim potencjałem dysponuje 
Uniwersytet i w dyskusji z Państwem podejmował działania na rzecz jak 

najlepszego wykorzystania tej różnorodności doświadczeń i kompetencji.   

8. Jaka jest opinia Pana Profesora na temat funkcjonowania ustawy 
„Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”, zwłaszcza odnośnie do 

zasad oceny parametrycznej jednostek naukowych oraz oceny 
okresowej pracowników naukowych? 

 
Za wcześnie na ocenę. Zbyt mało czasu upłynęło, uczelnie dopiero zaczęły 

funkcjonowanie w oparciu o nowe statuty. Widać oczywiście wiele 

niedociągnięć w punktacji czasopism i wydawnictw, podobnie jak 
ograniczenie dorobku do czterech publikacji ogranicza motywację szczególnie 
aktywnych badaczy. Nadchodząca ewaluacja będzie okazją do pierwszego 

bilansu funkcjonowania ustawy i prawdopodobnie niezbędnych korekt 
statutu i regulaminów. 

 
9. Po pierwszym okresie doświadczeń, związanych z wdrożeniem 

ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”, czy widziałby 

Pan Profesor możliwość wprowadzania jakichkolwiek  modyfikacji 
w Statucie uczelni, w zakresie np. postulowanego przez 

środowisko akademickie i związki zawodowe składu rady 
dyscypliny? A może są jakieś inne miejsca, które po tym czasie 
według Pana Profesora należałoby zreformować lub 

zracjonalizować. 
 

Dokonane zostały bardzo poważne zmiany w strukturze naszej uczelni. 

Uważam, że do czasu ewaluacji nie powinno się wprowadzać 
kolejnych. Stabilność podstawowych zasad funkcjonowania uczelni jest także 

istotną wartością, dlatego rektor nie powinien arbitralnie i jednoosobowo 
kwestionować woli wspólnoty wyrażonej w wyniku dyskusji przeprowadzonej 
w latach 2018-2019. Jednocześnie nie powinien też dogmatycznie bronić 

jakichkolwiek rozwiązań statutowych, jeśli pojawią się istotne nowe fakty lub 



argumenty uzasadniające ponowne przemyślenie decyzji podjętych w 

poprzednich latach.  
Niebawem zostanie rozesłana do wszystkich pracowników ankieta 

oceny skutków reformy na UŚ. Jej efekty będą podstawą do korekty 
niektórych zmian. Być może np. rozmiar pewnych instytutów Wydziału 
Humanistycznego wymaga wprowadzenia tam jednostek mniejszych. Ważne 

jednak, żeby takie postulaty były wynikiem określenia, czego potrzebuje 
wspólnota wydziału, aby lepiej prowadzić badania i kształcić studentów. 
Bardzo ważne jest opracowanie polityki wsparcia słabszych dyscyplin 

naukowych, w zakresie kadrowym, obsługi administracyjnej, infrastruktury. 
A także wspólna z pracownikami danej dyscypliny analiza potrzeb i 

warunków osiągania lepszych wyników naukowych. Bez względu na skład 
rad dyscyplin, należy dbać o systematyczne włączanie doświadczonej kadry 
oraz nowych pracowników jako głosu doradczego w dyskusjach o polityce 

naukowej dyscyplin. 
Czeka nas również dyskusja o być może większej elastyczności 

struktury organizacyjnej wydziałów i instytutów. Odmienność pracy 
badawczej i dydaktycznej w ramach dyscyplin wymaga zgody na 
różnorodność organizacji i finansowania badań i kształcenia, jeśli tylko 

prowadzą one do osiągania wysokich efektów badawczych i dydaktycznych.  
 

10. Czy zamierza Pan Profesor zreformować system szeroko 

rozumianego obiegu dokumentów - np. wprowadzenie 
konieczności odpowiadania na składane pisma i możliwości 

monitorowania przez osoby składające pisma, podania, wnioski 
itp. ich aktualnego statusu? 
 

Elektroniczny obieg dokumentów jest już stopniowo wdrażany i ten proces 
będzie w najbliższym czasie intensyfikowany. Obecna sytuacja pandemiczna, 

w związku z którą funkcjonujemy w dużej mierze zdalnie, już uświadomiła 
nam, że są procesy i dokumenty, których formę można uprościć. W 
minionych miesiącach pozyskaliśmy w ramach programu POWER środki 

zarówno na wdrożenie nowych systemów informatycznych w administracji, 
jak i na analizę procesów związanych z obsługą studenta.  
 

11. Czy widzi Pan Profesor konieczność i sposób związania 
przekazywanych jednostkom środków subwencyjnych 

otrzymywanych przez uczelnię ze wskaźnika studentów 
zagranicznych z procentowym udziałem w ich pozyskiwaniu? 

 

Taki system wymaga najpierw opracowania jasnej polityki 

umiędzynarodowienia - dokumentu, który w precyzyjny sposób określi 

działania wszystkich jednostek uczelni w tym zakresie. Nie wszystkie 

kierunki i wydziały muszą i mogą „umiędzynarodawiać się” w równym 

stopniu. Utworzenie funduszu umiędzynarodowienia jest pierwszym krokiem 

ku sformułowaniu tej polityki.  

 



12. Czy nie uważa Pan Profesor, że uczelnia powinna podjąć 

pracę nad stworzeniem jakiegokolwiek funduszu zapomogowego, z 

którego w skrajnych, najtrudniejszych sytuacjach mogliby 

skorzystać studenci zagraniczni? Obecna sytuacja pokazała, że 

jest to konieczność i w pewnych sytuacjach zmusiła do 

angażowania prywatnych środków pracowników. 

Nie możemy tego zrobić w oparciu o środki z funduszu stypendialnego dla 
studentów. Warto z pewnością opracować projekt utworzenia takiego 
funduszu ze środków zewnętrznych (przychody własne uczelni, sponsoring).  

Zasadniczo, z funduszu stypendialnego (zgodnie z regulaminem 
świadczeń dla studentów UŚ i ustawą) mogą skorzystać:  

 Cudzoziemcy, którzy podjęli kształcenie na mocy przepisów ustawy z 
dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r., 

poz. 2183, z późn. zm.) 

 Cudzoziemcy podejmujący i odbywający studia na zasadach 
obowiązujących obywateli polskich mogą ubiegać się o świadczenia, 
jeżeli spełniają co najmniej jeden z warunków: 
1) którym udzielono zezwolenia na pobyt stały; 

2) posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej; 
3) korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej; 
4) którzy są pracownikami migrującymi, będącymi obywatelami 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej 

lub państwa 21 członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
5) którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia 

na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej; 
6) którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia 
na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, 

art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 
grudnia 2013 r. o cudzoziemcach; 

7) którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej; 
8) którzy są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, 

państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 
(EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub 
Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo 

stałego pobytu. 

 Cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka mogą otrzymywać świadczenia, 
o ile podjęli studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich. 

 Cudzoziemcy będący obywatelami państw członkowskich Unii 
Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o 

Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, 
posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania 



podczas studiów mogą otrzymywać stypendium rektora, o ile podjęli i 

odbywają studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich. 

 Cudzoziemcy, którzy posiadają kartę pobytu z adnotacją „dostęp do 
rynku pracy” lub wizę Schengen, lub wizę krajową wydaną w celu 
wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podejmujący 

studia na zasadach odpłatności lub na podstawie umów 
międzynarodowych na zasadach określonych w tych umowach, lub 
decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego mogą 

otrzymywać stypendium rektora. 
 
 

13. W związku z panującą wśród pracowników opinią, iż  system 
epizodycznych grup badawczych się nie sprawdził. Czy widzi Pan 

Profesor potrzebę (możliwość) przywrócenia działalności zakładów 
lub katedr? 
 

Byłoby nieodpowiedzialnym dokonywać przed ewaluacją kolejnej 

restrukturyzacji uczelni. Poza tym, powstały już dziesiątki zespołów na 

większości wydziałów, nie sądzę, aby należało odwracać ten proces, 

powodując chaos organizacyjny. Warto natomiast opracować model wsparcia 

administracyjnego dla grup badawczych. Organizacja badań nie jest tylko 

sprawą lidera naukowego lub dyrektora instytutu, ale także pracowników 

wsparcia.  

 

14.  Jakie środki wspierania pracowników badawczych i 
badawczo-dydaktycznych planuje Pan Profesor, aby UŚ mógł 
znaleźć się w gronie uczelni badawczych? Czy jest to zdaniem 

Pana Profesora konieczne dla dalszego rozwoju uczelni? Co zrobić, 
aby poziom badań na UŚ stale się poprawiał? 

 
Mówi o tym przede wszystkim nowa Strategia UŚ. W ramach swojego 

programu wskazałbym następujące działania: 

   
 Wdrożenie wymaganego przez Statut i Strategię Rozwoju UŚ systemu 

elastycznego powierzania obowiązków nauczycielom akademickim.  
 Opracowanie modelu wsparcia administracyjnego dla grup 
badawczych. Organizacja badań nie jest tylko sprawą lidera naukowego lub 

dyrektora instytutu. Zespół lub zespoły badawcze powinny mieć oparcie w 
przypisanym im „zespole obsługi badawczej”. 
 Regularna diagnoza potencjału naukowców, celem długofalowego 

wsparcia osób, posiadających potencjał naukowy i kompetencje do starania 
się o największe granty. Podnoszenie kompetencji naukowych i 

organizacyjnych potencjalnych liderów projektów.  
 Podjęcie ze środowiskiem akademickim dyskusji o finansowaniu 
działalności badawczej w obrębie wydziałów i instytutów. 



 Dążenie do wypracowania różnych modeli funkcjonowania i 

finansowania zespołów badawczych, uwzględniających specyfikę badań 
prowadzonych w danej dyscyplinie. 

 Wsparcie administracyjne w zakresie podziału śtrodków na działalność 
badawczą w obrębie wydziału lub instytutu („opiekun finansowy”doradca) 
Dopuszczenie możliwości istnienia różnych modeli finansowania zespołów 

badawczych przy zachowaniu dwóch nadrzędnych kryteriów: 1) cele 
strategiczne są określane przez radę naukową; 2) celem podstawowym jest 
uzyskanie wysokiej jakości nauki i dydaktyki 

 Z racji profesji, jaką wykonuje pracownik uniwersytetu, cechuje go 
ponadprzeciętna wiedza. W związku z tym należy zapewnić mu autonomię w 

badaniach i kształceniu oraz wsparcie administracyjne. 
 Trzeba też systemu zachęt dla kandydatów do pracy naukowo-
dydaktycznej w Uniwersytecie Śląskim. Wobec ograniczonych środków 

finansowych mogą nimi być: samodzielność badawcza, dostęp do unikatowej 
infrastruktury, elastyczne pensum, swoboda działań naukowych i 

dydaktycznych, uczelnia ambitna i nowoczesna, szansa budowania własnego 
zespołu badawczego, życie w unikalnym regionie Polski.  
 Opracowanie ścieżek rozwoju we wszystkich grupach pracowników 

oraz indywidualnych planów rozwoju kariery zawodowej dla wszystkich 
nowoprzyjętych pracowników oraz tych, którzy wyrażą takie zainteresowanie. 
Dostosowanie zadań do jego kompetencji oraz wspólne z pracownikiem 

określanie możliwości zmiany formy i zakresu zadań. Rozwój pracownika jest 
dla niego korzyścią indywidualną, a dla Uniwersytetu pożytkiem 

instytucjonalnym.  
 Określenie mocnych obszarów badawczych w naszym Uniwersytecie. 
Informowanie o osiągnięciach pracowników (projekty badawcze, nagrody, 

publikacje). 
 Pobudzenie badań w priorytetowych obszarach badawczych (POB). 

 

 
Z wyrazami szacunku 
 

 
    Ryszard Koziołek 

 


