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Stanowisko Rady Wydziału w sprawie zasad zatrudniania emerytowanych pracowników WAPW 

- (gj). 

Dziekan dr hab. J. Słyk, prof. PW przedstawił sprawę zasad zatrudniania emerytowanych 

pracowników WAPW. Przypomniał, że decyzje o zatrudnieniu podejmuje JM Rektor, ale RW 

stanowi ważny głos doradczy. Podziękował za zaangażowanie i udział w ogólnowydziałowej 

dyskusji dotyczącej tego zagadnienia zakończonej wypracowaniem omawianego stanowiska. 

Zaznaczył, że sprawa dotyczy wieloletnich pracowników Wydziału, osób zasłużonych dla 

wspólnoty akademickiej, o niekwestionowanym autorytecie i wartości. Poproszony o głos 

Prodziekan dr J. Grochulski podziękował za wspólną dyskusję i wyrażoną w niej olbrzymią 

troskę o przyszłość Wydziału. Przypomniał o nieokreślonym otoczeniu  formalno-prawnym i 

braku rozstrzygnięć legislacyjnych na poziomie rozporządzeń. Zaznaczył, że dzięki 

wypracowanym zasadom Wspólnota Wydziału będzie mogła w uporządkowany sposób przejść 

najtrudniejszy okres najbliższego semestru. Wyjaśnił zasady stopniowego rozstawania się z 

Wydziałem emerytowanych pracowników WAPW w brzmieniu zgodnym z przedstawionym 

Radzie Wydziału stanowiskiem : „ 1. ….Kontynuacja zatrudnienia obejmuje okres trzech lat 

przy czym: 

- w pierwszym roku wymiar zatrudnienia wynosi ¾ etatu, 

- w drugim roku wymiar zatrudnienia wynosi ½ etatu, 

- w trzecim roku wymiar zatrudnienia wynosi ¼ etatu. 

2. W pierwszym semestrze po wejściu w życie zasad określonych w stanowisku, tj. semestrze 

letnim r.a. 2018/2019 dopuszcza się kontynuowanie zatrudnienia na Wydziale Architektury PW, 

jako podstawowym miejscu pracy, w dotychczasowym wymiarze. 

3. W przypadku realizacji przez osobę emerytowaną projektu badawczego finansowanego  

ze środków zewnętrznych wymiar zatrudnienia może być dostosowany do warunków wykonania 

projektu. 

4. Warunkiem zatrudnienia na zasadach określonych w punkcie 1 jest realizacja wymaganego 

pensum dydaktycznego i spełnienie kryteriów oceny działalności naukowej, przyjętych  

na Politechnice Warszawskiej.” 

Dodał, że powyższe stanowisko zyskało aprobatę Komisji ds. Nauki, Twórczości i Rozwoju 

Kadr RW WAPW. Dziekan dr hab. J. Słyk, prof. PW powiedział, że zgłoszony wniosek 

dotyczący przyjęcia tajnej formy głosowania został wycofany.  

Następnie Prodziekana dr J. Grochulskiego, przy braku uwag i komentarzy ze strony członków 

RW, zarządził głosowanie jawne w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia zasad 

zatrudniania emerytowanych pracowników WAPW.  

Powołana Komisja Skrutacyjna w składzie: 

dr hab. Mirosław Orzechowski, 

dr Anna Grabowska, 

stud. Filip Chołodowski 

przeprowadziła głosowanie jawne wniosku jw. 

Wyniki głosowania: 

- uprawnionych do głosowania                                             47 

- obecnych                                                                             40 

- w głosowaniu wzięło udział                                                40 

- głosów „za”                                                                         38 

- głosów „przeciw”                                                                  0 

- głosów „wstrzymujących się”                                               2 

- głosów nieważnych                                                               0 

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 29.01.2019 r. w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę w 

sprawie przyjęcia zasad zatrudniania emerytowanych pracowników WAPW. 


