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Protokół  

z posiedzenia Komisji Statutowo – Regulaminowej 

w dniu 12 i 16 maja 2016 r. 

 

 

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA 

 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku. 

2. Omówienie i opiniowanie wniosku o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy 

z Radnym Sejmiku Województwa Śląskiego (Panem Jerzym Gorzelikiem). 

3. Sprawy różne.  

 

 

Ad. 1 

Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku. 

 

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Statutowo - Regulaminowej, Pan Jan 

Kawulok. Powitał obecnych gości.  

Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli proponowany porządek posiedzenia. 

Na posiedzeniu obecni byli Członkowie Komisji Statutowo - Regulaminowej /6 osób/ 

na 8 Członków Komisji. 

 

Ad. 2  

Omówienie i opiniowanie wniosku o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy 

z Radnym Sejmiku Województwa Śląskiego (Panem Jerzym Gorzelikiem). 

 

Przewodniczący Komisji Statutowo - Regulaminowej, Pan Jan Kawulok powiedział, 

że zgodnie z ustaleniami z ostatniego posiedzenia Komisji, plan pracy dzisiejszego 

posiedzenia przestawia się następująco: 

13.35 – wystąpienie przedstawiciela Uniwersytetu Śląskiego 

13.50 – wystąpienie Pana Jerzego Gorzelika. 

 

Pan Przewodniczący Kawulok, ponownie przestawił wniosek Rektora Uniwersytetu 
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Śląskiego.  

Zaproszeniu Goście otrzymali zaproszenia pisemne. Rektor Uniwersytetu Śląskiego 

przekazał w piśmie, iż z ramienia uniwersytetu będzie Pani mgr Teresa Pawlicka, 

Dyrektor do spraw personalnych. 

 

Pan Kawulok powitał Panią Dyrektor Teresę Pawlicką. Przypomniał, że nie jest to Pani 

pierwsza wizyta na posiedzeniu Komisji Statutowo – Regulaminowej. 

Zwrócił się do Pani Pawlickiej, aby przedstawiła przesłanki, jakie kierowały uniwersytet 

do wystosowania wniosku o zwolnienie z pracy Radnego Gorzelika. 

 

Uniwersytet Śląski, Pani mgr Teresa Pawlicka przypomniała, że jest to już 3 wniosek 

Pan Rektora w związku z nieuzyskaniem po upływie 12 lat przez Pana doktora Jerzego 

Gorzelika tytułu doktora habilitowanego. Pan Rektor podtrzymuje nadal swój wniosek. 

Uniwersytet musi dysponować zgodą Sejmiku, gdyż Pan Gorzelik jest Radnym 

Województwa Śląskiego.  

Zgodnie z przepisami prawa, wymagane jest równe traktowanie wszystkich 

w zatrudnieniu pracowników. Tak długo jak będzie istniał powód i przesłanki 

do wypowiedzenia umowy o pracę, tak Pan Rektor będzie składał wniosek do Sejmiku.  

 

Przewodniczący Komisji Statutowo - Regulaminowej, Pan Jan Kawulok 

podziękował za krótką formę wprowadzenia do tego tematu. Zapytał Członków Komisji, 

czy mają jakieś pytania do Pani Dyrektor. 

 

Członek Komisji Statutowo – Regulaminowej, Pan Jarosław Makowski zapytał, 

czy są inne, podobne przypadki podobne do sytuacji Pana Radnego Gorzelika?  

 

Uniwersytet Śląski, Pani mgr Teresa Pawlicka odpowiedziała, że w chwili obecnej 

nie ma innej osoby, która ze względu na ustawę (w tym przypadku w oparciu o ustawę 

o samorządzie województwa), z takiej konieczności. Uniwersytet bez zgody Sejmiku, 

nie może wypowiedzieć umowy pracy Panu Radnemu. 

 

Członek Komisji Statutowo – Regulaminowej, Pan Jarosław Makowski zapytał 

również, czy są inni pracownicy naukowi uniwersytetu, którzy nie zdobyli habilitacji? 
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Uniwersytet Śląski, Pani mgr Teresa Pawlicka wyjaśniła, że oczywiście są tacy 

pracownicy uniwersytetu. W ich przypadku obowiązuje procedura wypowiedzenia 

stosunku pracy zawartego na podstawie mianowania. Statut uczelni przewiduje 

zatrudnienie takiej osoby na uniwersytecie, na tym samym stanowisku. Warunkiem 

jednak jest wszczęty proces o nadanie stopnia doktora habilitacyjnego. Jeśli jest 

rozpoczęty przewód habilitacyjny, wtedy taka osoba może ubiegać się o zatrudnienie 

okresowe na czas zakończenia procesu habilitacyjnego i do uzyskania tego stopnia 

naukowego.  

Mogą się również zdarzyć sytuacje, kiedy nie ma wszczętego postępowania 

habilitacyjnego (co ma miejsce akurat w przypadku Pana doktora Gorzelika). Wówczas 

ubieganie się o zatrudnienie jest bardziej skomplikowane. Wtedy bowiem potrzeby 

dydaktyczne określają decyzje Rektora dotyczącego utworzenia stanowiska starszego 

wykładowcy. Na tym stanowisku nie trzeba wykazywać się habilitacją, jednak 

obsadzenie tego stanowiska następuje w drodze konkursu otwartego. Nie ma więc 

gwarancji, że osoba, która jest najbardziej zainteresowana, wygra ten konkurs.  

 

Członek Komisji Statutowo – Regulaminowej, Pan Jarosław Makowski zapytał także 

jakie są potrzeby dydaktyczne Uniwersytetu Śląskiego?  

 

Uniwersytet Śląski, Pani mgr Teresa Pawlicka wyjaśniła, że z roku na rok potrzeby 

dydaktyczne zmieniają się, ze względu na niż demograficzny. Na każdej uczelni wyższej 

ubywa studentów.  

 

Członek Komisji Statutowo – Regulaminowej, Pani Beata Kocik zapytała, czy 

w chwili obecnej nie ma zatem potrzeby ogłoszenia konkursu na stanowisko Pana 

Gorzelika? 

 

Uniwersytet Śląski, Pani mgr Teresa Pawlicka odpowiedziała, że trudno jest 

to określić. Pan Gorzelik zatrudniony jest na Wydziale Nauk Społecznych, w Zakładzie 

Historii Sztuki. Tam akurat godziny dydaktyczne są (jest to stan na dzień dzisiejszy). 

Potencjalnie jest możliwość ogłoszenia konkursu. 

 

Przewodniczący Komisji Statutowo - Regulaminowej, Pan Jan Kawulok 
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przypomniał, że w zeszłym roku wspominała Pani Dyrektor Pawlicka, że jednym 

z wymogów dalszej pracy na uniwersytecie, jest rozpoczęcie procesu habilitacji. 

Czy w tym zakresie pojawiły się bliższe informacje? Czy Rektor wie coś na temat pracy 

Pana Gorzelika nad habilitacją? 

 

Uniwersytet Śląski, Pani mgr Teresa Pawlicka wiadome jest tylko, że Rada Wydziału 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odmówiła rozpoczęcia procesu habilitacyjnego 

Panu Jerzemu Gorzelikowi.   

Z punktu widzenia Uniwersytetu Śląskiego, fakt na jakim etapie znajduje się rozprawa 

habilitacyjna Pana Gorzelika, nie ma większego znaczenia. Powodem wystąpienia  

z wnioskiem o zgodę na rozwiązania stosunku pracy, jest brak posiadania stopnia 

doktora habilitowanego. Gdyby miała rozpoczęty proces o nadanie stopnia naukowego, 

to wtedy byłaby możliwość imiennego wskazania Pana Gorzelika do zatrudnienia 

w Zakładzie Historii Sztuki, bo taka przychylność była. Ta chęć, dalszego zatrudnienia, 

nadal jest. 

Pani Dyrektor dodała, że prasa jest zainteresowana przypadkiem Pana Gorzelika, 

że mimo braku habilitacji, nadal jest pracownikiem uniwersytetu.  

 

Członek Komisji Statutowo – Regulaminowej, Członek Zarządu Województwa, Pan 

Henryk Mercik stwierdził, że on o żadnych doniesieniach prasowych nic nie wie.  

 

Przewodniczący Komisji Statutowo - Regulaminowej, Pan Jan Kawulok 

podziękował Pani Pawlickiej, oraz poprosił o wejście Pana Gorzelika. 

 

Pan Radny Jerzy Gorzelik nie przybył na posiedzenie Komisji Statutowo – Regulaminowej  

 

Przewodniczący Komisji Statutowo - Regulaminowej, Pan Jan Kawulok zapytał 

Członków Komisji co w związku z nieobecnością Pana Gorzelika proponują czynić dalej? 

Czy kontynuować procedowanie w tej sprawie, czy poczekać do następnego posiedzenia 

Komisji i ponownie zaprosić Pana Radnego Gorzelika, aby móc wysłuchać jego zdanie 

w tym temacie? 

Członek Komisji Statutowo – Regulaminowej, Pani Beata Kocik stwierdziła, że jest 

to trudny temat. Zapytała, czy zajęcia na których jest teraz obecny, były trudne 
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do przełożenia? 

 

Członek Komisji Statutowo – Regulaminowej, Członek Zarządu Województwa, Pan 

Henryk Mercik odpowiedział, że trudno mu w takiej sytuacji cokolwiek powiedzieć. 

 

Członek Komisji Statutowo – Regulaminowej, Pan Krystian Kiełbasa dodał, że 

widział się dziś z Panem Gorzelikiem, kilkanaście minut przed rozpoczęciem 

posiedzenia Komisji. Dlatego tym bardziej jest zdziwiony, że Pan Gorzelik nie jest obecny 

na posiedzeniu. 

 

Członek Komisji Statutowo – Regulaminowej, Pan Jarosław Makowski zwrócił się 

z pytaniem do Pana Przewodniczącego Kawuloka, czy Pan Gorzelik potwierdzał swoja 

obecność na posiedzeniu Komisji Statutowo – Regulaminowej? 

 

Przewodniczący Komisji Statutowo - Regulaminowej, Pan Jan Kawulok 

odpowiedział, że nie było potwierdzenia ze strony Pana Gorzelika jego udziału 

w posiedzeniu. 

 

Członek Komisji Statutowo – Regulaminowej, Pan Jarosław Makowski 

zaproponował zatem, aby przełożyć ten temat na następne posiedzenie Komisji. 

 

Członek Komisji Statutowo – Regulaminowej, Pani Beata Kocik zgodziła się z Panem 

Makowskim. Dodała, iż gdyby na następne posiedzenie Pan Gorzelik również by nie 

przyszedł, będzie to jednoznaczne z niewyrażeniem chęci do swojej obrony.  

 

Członek Komisji Statutowo – Regulaminowej, Członek Zarządu Województwa, Pan 

Henryk Mercik dodał, że ten wniosek jest już któryś raz składany i zdziwił się, że 

Uniwersytet Śląski nie wziął pod uwagę, że już raz obecna kadencja Sejmiku wyraziła 

swoje stanowisko w tej sprawie.  

Dodał również, że jeśli Pan Jerzy zrobi habilitacje, to problem zniknie. Jeśli zaś 

przestanie być Radnym Sejmiku, to problem również się rozwiąże.  

 

Przewodniczący Komisji Statutowo - Regulaminowej, Pan Jan Kawulok dodał, że 
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najważniejszym pytaniem jest teraz czy coś się zmieniło od zeszłego roku? 

 

Członek Komisji Statutowo – Regulaminowej, Pani Beata Kocik zapytała, czy Pan 

Gorzelik był rok temu na posiedzeniu Komisji? 

 

Członek Komisji Statutowo – Regulaminowej, Członek Zarządu Województwa, Pan 

Henryk Mercik odpowiedział, że nie pamięta.  

 

Przewodniczący Komisji Statutowo - Regulaminowej, Pan Jan Kawulok powiedział, 

że rok temu weryfikowalność rozpoczęcia procesu habilitacyjnego była trudna. 

Teraz najprostsze byłoby takie wyjście, że Pan Gorzelik sam powiedziałby Radnym, 

na jakim etapie są jego prace.  

 

Członek Komisji Statutowo – Regulaminowej, Członek Zarządu Województwa, Pan 

Henryk Mercik powiedział, że z tego co wie, to Pan Gorzelik pracuje nad habilitacją. 

Członkowie Komisji zapewne chcieliby usłyszeć te zapewnienia z jego ust.  

 

Członek Komisji Statutowo – Regulaminowej, Pan Jarosław Makowski 

zaproponował, aby przesunąć posiedzenie Komisji na inny termin i zobowiązali Pana 

Radnego Gorzelika, aby jeśli nie może przyjść, to chociaż niech napisze oświadczenie ze 

swoim stanowiskiem.  

 

Członek Komisji Statutowo – Regulaminowej, Członek Zarządu Województwa, Pan 

Henryk Mercik zgodził się na taką propozycję. Pan Gorzelik powinien napisać taką 

deklarację, aby Członkowie Komisji mieli jakiś znak od niego, że coś się dzieje w tym 

temacie.  

Przewodniczący Komisji Statutowo - Regulaminowej, Pan Jan Kawulok powiedział, 

że dobrze byłoby zakończyć ten temat przed sesją poniedziałkową (16 maja br.). 

 

Członek Komisji Statutowo – Regulaminowej, Pan Krystian Kiełbasa dodał, że nie 

ma co dalej ciągnąć tego tematu. Zaproponował, aby Pan Gorzelik do poniedziałku, 16 

maja br. do godz. 8:00 złożył mailowo odpowiednie wyjaśnienia.  
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Członek Komisji Statutowo – Regulaminowej, Członek Zarządu Województwa, Pan 

Henryk Mercik zgodził się, dodając iż Pan Gorzelik może złożyć wymagane wyjaśnienia 

czy to na ręce Pana Przewodniczącego, czy w formie elektronicznej. 

 

Przewodniczący Komisji Statutowo - Regulaminowej, Pan Jan Kawulok 

zaproponował przerwę w posiedzeniu Komisji – kontynuacja tego posiedzenia, byłaby  

w dniu 16 maja 2016 r. o godz. 9:45 (przed sesją). 

Dodał, że jeśli uda się Komisji wydać opinię w tej sprawie, to Pan Przewodniczący 

Wolnik dołączy ten projekt uchwały do porządku obrad poniedziałkowej sesji i nikt nie 

będzie mógł zarzucić Komisji Sejmiku bezczynność.  

 

Komisja jednogłośnie przyjęła wniosek formalny Pana Przewodniczącego, 

o kontynuowanie posiedzenia w dniu 16 maja br. 

 

Ad. 3 

Sprawy różne. 

 

Przewodniczący Komisji Statutowo - Regulaminowej, Pan Jan Kawulok poddał pod 

głosowanie protokół z posiedzenia Komisji: 

 

Protokół z dnia 14 kwietnia 2016 r. 

 

Głosowanie: 

za - 5; przeciw - 0; wstrzymało się - 0.  

 

Przewodniczący Komisji Statutowo - Regulaminowej, Pan Jan Kawulok 

podziękował za obecność na posiedzeniu Komisji. 
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16 maja 2016 r. 

Kontynuacja posiedzenia z dnia 12 maja 2016 r. 

 

 

Przewodniczący Komisji Statutowo - Regulaminowej, Pan Jan Kawulok powitał 

Członków Komisji, oraz zaproszonych Gości.  

Poprosił obecnego Pana Radnego Gorzelika, o omówienie swojego stanowiska 

w sprawie wniosku Uniwersytetu Śląskiego o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku 

pracy z Radnym Sejmiku.  

 

Radny Sejmiku, Pan Jerzy Gorzelik powiedział, że ta sytuacja co roku powraca. Teraz 

również Rektor Uniwersytetu Śląskiego złożył taki wniosek. Pierwszy takie wniosek 

wpłynął do Przewodniczącego Sejmiku w poprzedniej kadencji. Opierał się 

on na przepisie, który mówi, o nie uzyskaniu tytułu naukowego doktora habilitacyjnego 

w okresie 12 lat, od zdobycia doktoratu. Pierwszy wniosek wpłynął w momencie 

trwania postępowania habilitacyjnego. We wrześniu 2014 roku, wniosek ten jednak 

został oddalony przez Radę Wydziału Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

W krótce później wygaszono mandaty Radnych Sejmiku. Zatem istniała możliwość 

rozwiązania stosunku pracy, bez zgody Sejmiku Województwa Śląskiego. Rektor jednak 

nie skorzystał z tej możliwości.  

Ponowny wniosek wpłynął po kilku miesiącach, a ten projekt uchwały był przez Sejmik 

obecnej kadencji, odrzucony.  

Kolejny wniosek wpłynął ponownie w 2016 roku, co jest dość dziwnym zachowaniem, 

gdyż nie zaistniały żadne inne dodatkowe okoliczność do czerwca 2015 roku (kiedy 

to Sejmik odrzucił wniosek Rektora).  

Pan Radny Gorzelik dodał, że w chwili obecnej pracuje nad kolejną pracą habilitacyjną 

i zamierzą złożyć nowy wniosek w I kwartale przyszłego roku.  

Dodał również, że w Zakładzie Historii Sztuki, w którym pracuje, wszyscy pracownicy 

obarczeni są nadgodzinami. Stan kadrowy jest niewystarczający.  

 

Przewodniczący Komisji Statutowo - Regulaminowej, Pan Jan Kawulok 

podziękował Panu Radnemu Gorzelikowi za wyjaśnienia. Dodał, że Członkowie Komisji 

nie wiedzieli, że nie wystąpiły w ciągu minionego roku, żadne inne okoliczności 
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wpływające na sytuację. 

Wpłynęło nowe pismo, nowy wniosek Pana Rektora, dlatego Komisja musiała zająć się 

tym zagadnieniem od nowa.  

 

Pan Przewodniczący zapytał, czy są jakieś pytania do Pana Radnego Gorzelika? 

 

Nikt nie zgłosił pytań, dlatego Pan Przewodniczący Kawulok podziękował Panu 

Radnemu Jerzemu Gorzelikowi za przybycie i przybliżenie Członkom Komisji swojej 

sytuacji. 

 

Pan Przewodniczący Kawulok wyjaśnił, że z reguły tego typu uchwały są uchwałami 

pozytywnymi: „Radni wyrażają zgodę na rozwiązanie stosunku pracy z Radnym Sejmiku 

Województwa Śląskiego”. 

 

Zapytał więc Członków Komisji, kto jest za wyrażeniem zgody na zwolnienie z pracy 

Radnego Gorzelika? 

 

Głosowanie: 

za - 0; przeciw - 8; wstrzymało się - 0.  

 

Przewodniczący Komisji Statutowo - Regulaminowej, Pan Jan Kawulok 

podziękował, za poświęcony czas i uczciwe zrealizowanie tego tematu.  

A tym samym zakończył posiedzenie Komisji. 

 

   Jan Kawulok 

Przewodniczący 

Komisji Statutowo – Regulaminowej 

 

 

 

 

Protokół sporządziła 

Małgorzata Wojtczyk    


