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Odpowiedzi na pytania NSZZ SOLIDARNOŚĆ 

do Kandydatów na funkcję Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 25 maja 2020r. 
 

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

związkami zawodowymi? 

 

Zbigniew Celiński (ZC) 

Uważam, że współpraca Rektora ze Związkami Zawodowymi jest nieodzowna. Uniwersytet 

to wspólnota ludzi i ich warunki pracy, poczucie bezpieczeństwa powinny być ważnym 

działaniem dla władz Uczelni. Dlatego w obszarach, gdzie te aspekty będą przedmiotem 

rozważań i decyzji podejmowanych przez rektora powinien odbywać się z udziałem ZZ. 

Rozważyłbym również kwestie informowania władz Uczelni przez związki zawodowe 

(zwrotnie do postulowanych w moim programie komunikatach o działaniach Rektora) 

informacji od pracowników. Tak, to byłoby bardzo cenne w mojej ocenie. 

 

2. Czy Pan Profesor mógłby wskazać możliwe sposoby ograniczania biurokracji 

w zarządzaniu Uczelnią? Chodzi także o zmniejszenie obowiązków administracyjnych, 

obciążających nauczycieli akademickich. 

 

ZC 

Tak, to poważny problem. Myślę, że należałoby w maksymalny sposób usprawnić pracę 

jednostek administracyjnych na wydziałach i w instytutach. Przeprowadzić badania ankietowe 

po wprowadzonych w ostatnim czasie zmianach, dokonać analizy skuteczności zmian i 

ostatecznie podjąć takie decyzje, które ten problem pomogą raz na zawsze rozwiązać. To 

jedna z pierwszych rzeczy, jaką bym wykonał obejmując stanowisko Rektora UŚ. 

Wskazywałem przykładowe propozycje rozwiązań w moim programie dot. chociażby 

wykorzystania możliwości programu SAP. 

 

3. Czy podziela Pan Profesor pogląd, że uczelnie są zarządzane 

wystarczająco demokratycznie? Czy powinny być zarządzane bardziej demokratycznie? 

 

ZC 

Nie wiem, jak są zarządzane inne uczelnie. Ustawa 2.0 bardzo sprzyja autonomii 

poszczególnych uczelni, także UŚ. Myślę, że nasza Uczelnia przyjęła w niektórych sprawach 

zbyt radykalne rozwiązania. Trzeba się temu uważnie przyjrzeć i dokonać niezbędnych 

zmian, trzeba to zrobić jak najszybciej. Odejście od zasad demokratycznego zarządzania nie 

przysłuży się żadnej uczelni. W swoim programie wskazuję na wspólnotowość środowiska 

akademickiego, pracowników każdego szczebla. Reguły demokratycznego i sprawiedliwego 

zarządzania są dla mnie istotną podstawą wszelkich działań. Należy również podejmować 

próby zmian w aktualnym stanie prawnym w tym zakresie, z którego wynikają i są nim 

narzucone niekonieczne dobre rozwiązania. 

 



4. Czy społeczność akademicka pozna kryteria, które zadecydują o wyborze kandydatów na 

stanowiska prorektorów, dziekanów oraz dyrektorów instytutów? 

 

ZC 

Tak, oczywiście. Transparentność jest kwestią, którą postuluję w swoim programie. 

Podstawową zasadą doboru prorektorów są dla mnie ich kompetencje i doświadczenie. To 

samo dotyczy dziekanów. Uniwersytet czy poszczególne wydziały powinni reprezentować 

uczenie, którzy nie tylko mają znaczący dorobek naukowy, którzy kierowali zespołami 

badawczymi, prowadzili projekty badawcze, ale też posiadają doświadczenie w organizacji 

pracy zespołowej. To dla mnie sprawa kluczowa i wiążąca. 

 

5. Jakie 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? 

 

ZC  

Przede wszystkim duże doświadczenie w pracy administracyjnej, nie sam tylko staż pracy. 

Powinni być doskonale obeznani ze strukturą wyższej uczelni (nie tylko UŚ, bo nie chodzi 

nam o rekrutowanie tych osób wyłącznie spośród pracowników UŚ, szukamy bowiem 

najlepszych), posiadać doświadczenie w kierowaniu dużymi zespołami pracowników. Muszą 

być obeznani nie tylko w sprawach administracyjnych, ale też znać specyfikę pracy naukowej 

i dydaktycznej. Nie wyobrażam sobie innego trybu zatrudniania na te stanowiska jak tylko 

konkursy, wyłącznie konkursy! Na takich stanowiskach trzeba zatrudniać najlepszych. Z tego 

co wiem Dział HR na UŚ takie konkursy już przeprowadza. 

 

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? 

 

ZC 

Mówimy o pracy w Uczelni publicznej, a więc instytucji państwowej, co w obecnym czasie 

daje najwyższe poczucie stabilizacji. Tak jest w każdym miejscu na świecie, choć – jak 

dobrze wiemy – wysokość płac jest w różnych państwach inna, to jednak będąc zatrudnionym 

na Uczelni ma się poczucie stabilizacji, na dużo większym poziomie niż w instytucjach 

prywatnych, co dobitnie potwierdziły ostatnie wydarzenia. W okresie pandemii w firmach 

spoza sektora publicznego natychmiast obniżano wysokość płac i zredukowano zatrudnienie, 

co nie miało miejsca na Uczelni. 

W swoim programie wyborczym wyraźnie powiedziałem, że moje dotychczasowe 

doświadczenie i kontakty międzynarodowe wykorzystam także dla rozwoju kadr na UŚ. 

Dotyczy to nie tylko naukowców, ale także pracowników innych grup, właśnie tych, o 

których wspomniano w pytaniu. Proponuję też wprowadzenie stanowiska profesor emeritus, 

w wielu światowych uniwersytetach bardzo ważnego stanowiska, które pozwala na 

maksymalne wykorzystanie doświadczenia pracowników osiągających wiek emerytalny – 

mogą oni prowadzić projekty badawcze, wspierać działania badawcze i także te związane z 

kształceniem. W tej grupie pracowników dostrzegam ogromny potencjał, którego nie wolno 

marnować poprzez wykluczenie.  



 

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". 

ZC 

Wydaje się, że pracownicy niebędący pracownikami badawczo-dydaktycznymi nie mogą być 

traktowani tak samo jak pracownicy badawczo-dydaktyczni. Poczynając od różnicy zadań 

jakie się im stawia (planowanie, realizacja i zdobywanie środków finansowych na badania 

naukowe, publikacje, prowadzenie prac dyplomowych, recenzje artykułów i wniosków 

grantowych, współpraca międzynarodowa, programy studiów itd.) poprzez odpowiedzialność 

(np. kształcenie kadr, utrzymywanie zespołów badawczych) aż do sposobu rozliczania ich 

działalności istotnych dla funkcjonowania np. kierunków badawczych itd. Uważam, że należy 

grupę pracowników wspierających doceniać, bo ich praca jest niezwykle wartościowa i 

niezbędna dla funkcjonowania Uczelni zarówno w procesie organizacji badań naukowych jak 

i dydaktyki a także działań organizacyjnych. To jest bardzo ważny temat, o którym warto 

dyskutować żeby wypracować najoptymalniejsze rozwiązania. Jestem na to gotowy. 

 

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? 

 

ZC 

W każdym miejscu na świecie pracownicy podlegają ocenie. Musi to dotyczyć także 

pracowników uczelni, zarówno naukowców jak i administracji. W chwili obecnej w UŚ 

proponuje się dwuletni system oceny dorobku naukowego. Myślę, że trzeba ten system 

utrzymać, ponieważ musi on być skorelowany z ewaluacją (chodzi o to, aby ewentualne luki 

w dorobku korygować w odpowiedniej chwili, tak, aby nie odbiło się to niekorzystnie na 

wynikach ewaluacji poszczególnych dyscyplin; ktoś może nie mieć publikacji w okresie 

dwóch lat, ponieważ prowadzi badania, ale w następnych dwóch latach wszystkie publikacje 

uzupełni, co może zadeklarować w trakcie oceny).  

Parametryzacja istniała już wcześniej, ale na zupełnie innych zasadach. Ustawa 2.0 zmieniła 

je radykalnie. Nie oznacza to jednak, że zasad ewaluacji jednostek nie można zmieniać. Wiele 

jest w tych zasadach niejasności i błędów, które do tej pory są korygowane (dotyczy to np. 

punktacji za recenzje naukowe czy edycje, tak bardzo ważne w naukach humanistycznych, 

zwłaszcza filologii). Te świeże zasady będą nadal zmieniane, o czym jestem przekonany i 

jeśli zostanę Rektorem UŚ, to będę otwarty na wszystkie głosy i propozycje zmian, jakie 

wyjdą od pracowników naukowych. W oczywisty sposób nie będę mógł wprowadzić ich sam, 

ale będę mógł w tych sprawach interweniować na wyższym szczeblu. W pierwszej kolejności, 

jak myślę, należy dokładnie zweryfikować i uzupełnić listę czasopism punktowanych – w tej 

obecnej jest aż nadto niedoróbek i błędów, czasami zaskakujących, a nawet żenujących. 

 

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. 

 

ZC 

To bardzo ważne pytanie. Tak, należy się uważnie przyjrzeć efektom zmian. Można tego 

dokonać w krótkim czasie, np. za pomocą ankiet, które obejmą wszystkich pracowników 

Uniwersytetu Śląskiego. Jeśli wskazane zostaną ewidentne błędy, należy wprowadzić do 

Statutu konieczne zmiany. Nie mam nic przeciw takiemu rozwiązaniu rzeczy. 

Bardzo uważnie należy przyjrzeć się regulaminowi organizacyjnemu i regulaminowi płac. Są 

w nich z całą pewnością miejsca, które muszą być zmodyfikowane. Usterki, jakie się 

pojawiają w nich pojawiają, są niestety wynikiem zbyt pośpiesznych prac nad tak bardzo 

ważnymi dla funkcjonowania UŚ dokumentami. Uważam, ze nie przeprowadzono 

wystarczających konsultacji społecznych w sprawie tych dwóch wspomnianych dokumentów. 

Nie chciałbym narzucać poszczególnym dyscyplinom zasad wyboru do rady dyscypliny – w 

każdej z dyscyplin powinno to zostać wypracowane osobno. Może warto pracownikom dać tu 

większe możliwości wpływania na decyzje. 

 

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? 

 

ZC 

Tak, bezwzględnie. To jeden z podstawowych elementów przyszłych zmian, który łączy się 

ściśle z postulowaną przeze mnie transparentnością wszelkich działań na UŚ. To jedna z 

najbardziej palących spraw, od której zacząłbym moją pracę.  

 

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? 

 

ZC 

Tak, te pieniądze powinny być w znaczącej części kierowane na Wydziały, które je 

wypracowują. Zakładam jednak, że w budżecie centralnym powinny pozostać jakieś środki w 

ten sposób wypracowane, na podobnej zasadzie jak w przypadku kosztów pośrednich 

z projektów badawczych czy dydaktycznych. To zagadnienie wymaga szczegółowej analizy z 

mojej strony. 

 

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. 

 

ZC 

Myślę, że postulat wynikający z Państwa pytania jest słuszny. Ostatnie wydarzenia pokazały 

konieczność utworzenia takiego funduszu. Nie mam gotowego rozwiązania tej sprawy, ale 

z całą pewnością poprę tę inicjatywę i dołożę wszelkich starań, aby taki fundusz w UŚ 

powstał. 



 

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? 

 

ZC 

Uważam natomiast, że należy przemyśleć możliwość optymalizacji jednostek 

organizacyjnych na poziomie wydziałów (można je inaczej nazwać) w zależności od potrzeb. 

Na UŚ są bardzo duże instytuty i po weryfikacji efektywności ich zarządzania warto się nad 

tym pochylić. Jako Rektor UŚ byłbym w tej sprawie otwarty na propozycje.  

 

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? 

 

ZC 

Jest cała gama środków, z których pomocą można osiągnąć ten cel. Zacznijmy od systemu 

motywacyjnego – on już co prawda istnieje, ale należy go zweryfikować, poszerzyć. 

Bezwzględnie trzeba utrzymać i rozszerzyć system staży zagranicznych – należy je rozliczać 

konkretnymi działaniami (złożenie wniosku na krajowy/międzynarodowy projekt badawczy, 

wspólne publikacje). Trzeba utrzymać nagradzanie pracowników za wnioski na projekty 

badawcze np. te, które przeszły do drugiego etapu oceny. Powinien to być także ważny 

element oceny pracownika – poświęcił on czas na napisanie projektu i nie mógł w tym samym 

czasie publikować czy wykonywać innych działań naukowych. 

Bardzo ważne dla wsparcia naukowych działań pracowników jest utworzenie Centrum 

Projektów Badawczych UŚ. Z taką propozycją wystąpiła ostatnio Komisja Nauki i także Rada 

UŚ. Popieram w tej sprawie szczegółowy plan przedstawiony w jednej z uchwał Rady UŚ. 

Projekty są bardzo istotne ze względu na ewaluację i przyszły status UŚ, nie wolno tego 

lekceważyć. Od nich zależą przyszłe badania na UŚ, pamiętać trzeba, że środki na działalność 

statutową będą systematycznie maleć. 

 

Z wyrazami szacunku 

 
Zbigniew Celiński 

 


