Protokół nr 3/2016
z 75. Nadzwyczajnego posiedzenia Rady Wydziału Nauk Humanistycznych
i Społecznych
Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze
odbytego w dniu 18 kwietnia 2016 r.
75. nadzwyczajne posiedzenie Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych
Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze odbyło się 18 kwietnia br. Udział
wzięło 15. członków Rady Wydziału, w tym 13. uprawnionych do głosowania zgodnie
z załączoną listą obecności (załącznik nr 1 do protokołu).
Zebranie przebiegało wg następującego porządku:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Informacja Dziekana na temat działań związanych z odwołaniem Rektora KPSW
w Jeleniej Górze.
3. Pozostałe informacje.
4. Interpelacje.
5. Sprawy wniesione.

Obradom przewodniczyła Dziekan – dr Mariola Szybalska-Taraszkiewicz
powitała wszystkich zebranych.

– która

1. Przyjęcie porządku obrad
Porządek obrad w zaproponowanym kształcie został przyjęty jednomyślnie.

2. Informacja Dziekana na temat działań związanych z odwołaniem Rektora KPSW
w Jeleniej Górze
Dziekan poinformowała Radę, że Senatorowie Karkonoskiej Państwowej Szkoły
Wyższej w Jeleniej Górze - reprezentujący nauczycieli akademickich i studentów –
14 kwietnia 2016 r. złożyli wniosek o odwołanie Rektora KPSW – prof. dr hab. Mariana
Ursela. Wniosek został złożony na ręce Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej.
Jednocześnie poinformowała, że do prasy złożone zostało przez dra Jerzego
Widerskiego, rzecznika Senatorów, oświadczenie przedstawiające motywy takiego działania.
Do podjęcia takiej decyzji, zgodnie z pismem złożonym przez Senatorów, zmusiły ich
działania Rektora, który nie stosuje demokratycznych zasad obowiązujących w uczelniach
państwowych określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Statucie KPSW.
Zdaniem Senatorów prof. Marian Ursel nie wywiązał się ponadto ze zobowiązań, które złożył
obejmując stanowisko rektora.
Dodatkowo głębokie zaniepokojenie części Senatu wywołały działania Rektora, który
nie zachowując właściwych procedur dążył do likwidacji nowego kierunku studiów –
administracja.
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Senatorowie podkreślili również we wniosku, że w wielu sprawach Rektor lekceważył
zasady demokratyczne, które stanowią fundament funkcjonowania uczelni państwowych.
Ponadto, jak stwierdzili, nie do zaakceptowania jest postawa Rektora w stosunku do
zagadnień mających wpływ na dalsze funkcjonowanie uczelni.
Profesor Marian Ursel, obejmując urząd rektorski, zobowiązał się do przeprowadzenia
restrukturyzacji uczelni – między innymi wzmocnienia działu promocji oraz reorganizacji
działu nauczania. Obiecał także wnikliwą analizę dotyczącą zatrudnienia w pionie
administracji uczelni, w którym nastąpił nadmierny rozrost etatów i stanowisk kierowniczych.
Rektor zlekceważył dodatkowo stanowisko Senatu, który podczas pierwszego
posiedzenia wyraził jednoznaczny sprzeciw wobec działań Kanclerz uczelni. Prof. Marian
Ursel nie podjął żadnych decyzji, mimo że kanclerz– w wyniku głosowania – nie otrzymała
wotum zaufania.
W związku z powyższym Senatorowie, mając na uwadze przyszłość Karkonoskiej
Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze, postanowili złożyć wniosek o odwołanie
prof. Mariana Ursela z funkcji rektora dodając także, że poświęca on zbyt mało czasu na
realizację swoich obowiązków. Rektor tylko dwa razy w tygodniu bywa w uczelni.
Prof. Marian Ursel poinformował Radę, że nie zgadza się z przedstawionymi zarzutami
oraz poinformował, że wystosował list otwarty do społeczności akademickiej, w którym się
do nich odnosi. W trakcie posiedzenia Rady Wydziału listu nie odczytał.
Dr hab. Aleksander Woźny poprosił zebranych o refleksję nad zaistniałą sytuacją, gdyż
nie można dopuścić do pogwałcenia takich zasad akademickich, jak godność czy honor.
Odpowiadając Dziekan zauważyła, że właśnie zdaniem Senatorów te zasady zostały
pogwałcone przez Rektora i dlatego złożyli wniosek o jego odwołanie.
Dr Jerzy Widerski poparł słowa Dziekan, nawiązując również do przeprowadzonego
zewnętrznego audytu, który tylko częściowo dotyczył zbadania problematyki, o którą
wnioskowali Senatorowie, gdyż skupił się jedynie na kosztochłonności kierunków.

3. Pozostałe informacje
Brak
4. Interpelacje
Nie wniesiono.

5. Sprawy wniesione
Nie wniesiono

Na tym posiedzenie zakończono.
Opracowanie protokołu
mgr Agnieszka Gątnicka

Przewodnicząca RWNH
dr Mariola Szybalska-Taraszkiewicz
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