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Dziekan grozi egzekucjq, cho( nie ma do tego prawa. Rektor protokoty udostqpni, a[e zaptacisz
za to okoto 10 tys, ztotych, Naczelny Sqd Administracyjny nie miat wqtpliwo6ci - protok6t
oraz rekomendacja komisji konkursowejstanowiq informacjq pub[icznq. ldzie nowe,

lokrotnie indywidualne sprawy oso-
bowe nauczycieli akademickich, do-
ty cz4ce nagr6d, rozwi4zania stosun-
ku pracy etc. Zdaniem rektora, s4 to
sprawy dotycz4ce niewyl4cznie, jak

twierdzi wnioskuj4cy, os6b sprawujq-
cych w uczelni okre$ione funkcje, lecz
sprawy dotycz4ce danych osobowych
pracownik6w uczelni, ktore nie mo-
gA byi ujawnione. Udostepnienie pro-
tokol6w wymagaloby przede wszyst-
kim zatrudnieniaprzez UZ dodatko-
wej osoby, ktdra dokonalaby odslucha-
nia nagrad, sporz4dzilaby pelny proto-
k6lwwersji elektronicznej i wersji PDF,
kt6ry musialby byi nastqpnie podda-
ny ocenie prawnej. Koszty wyniosly-
by okolo ro tys. zl (miesigczne wyna-
grodzenie pracownika - z tys. zibrut-
to, wykonanie zadania - nie mniej niZ
I miesiace, koszt opinii prawnej - zoo
zl brutto x u7 protokoldw).

Dr Mitostawa Stqpiefi
,,Wygralam sprawg w NaczelnYm S4-
dzie Administracyjnyml Dzisiaj ra-
no sad w Warszawie podjAl decyzig,ze
dokumenty zwiEzane z rekrutacj4 na
stanowiska dydaktyczne nauczelniach
publicznych s4 informacj4 pubiiczn4,
gdyZ sq zwi4zane z wYdatkowaniem
pieni€dzy publicznych i ze sprawo-
waniem wladzy publicznej" - napisa-
la na Facebooku M. Stepien (17'rr,zo16
r., fragment). Jej komentarz polubilo

l8z internautdw, doczekal sig zJprze-
kierowaf i ponad 7o komentarzY (do
z7.tt.zor6 r.). ,Jawnodi (albo raczej jej
brak) i dostep do informacji publicz-
nej to jedno z najwazniejszych ijedno-
czednie najmniej docenianych zagad-
nien, decyduj4cych o jakodci demokra-
cji. Ciesze sie wigc z wyroku s4du" - na-
pisa.l jeden z internaul6w.

W zor4 roku dr Miloslawa StgPien
ziozyla aplikacjg w postgpowaniu kon-
kursowym na stanowisko adiunkta na

Wydziale Anglistyki Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ko-
misja wybrala inn4 kandydatkg. Stg*
pief postanowila sie dowiedziec, co
o tym zadecydowalo, jednak uczelnia
nie chciala jej udostgpnic protokolu
komisji.

,,NSA nie mial w4tpliwodci - pro-
tok6l oraz rekomendacja komisji kon-
kursowej stanowi4 informacjg publicz-
nA, a tym samym podlegai4 ujawnie-
niu na podstawie przepisdw u.d.i.p.
(...) Sgdzia sprawozdawca wyja3nila, ie
wbrew stanowisku organu w-orzecz-
nictwie istnieje ugfruntowane stano-
wisko, zgodnie z ktdrym uczelnia pu-
bliczna wykonuje zadania publicz-
ne i jest podmiotem zobowiazanym
do udostgpnienia informacji publicz-
nej, a nauczyciel akademicki jest oso-
b4 pelniacA funkcjg publiczn4. (...) Sad
podkredlil, ze protokdl, na podstawie
kt6reg0 podejmuje sig decyzjg o wybo-
rze kandydata, ma charakter publicz-
ny, bowiem jego tre3i stworzona jest

nie na potrzeby wewngtrzne uczelni,
apodmiotdw zewngtrznych. (.,.) Nab6r
na stanowisko w uczelni publicznej nie
j est indywidualn4 spraw4 kandydat6w.
Jest to konkurs o charakterze publicz-
nym, kt6ry budZi szerokie zdintereso-
wanie opinii publicznej, zatem infor-
macje o jego przebiegu powinny byi
znane zainteresowanym obywatelom"
- napisala na stronie siecobywatblska.
pl Paula Kluciiska.

Rada wydziatu
Dziekan Wydzialu Prawa i Admini-
stracji Uniwersytetu Szczecinskiego
prof. Zbigniew Kuniewicz odpowiada
na wniosek Qg.o6.zot5 r., fra9ment):
,,...2 twag\ na ograniczenia wynikaj4-
ce z art. 5 ust. z u.d.i.p., tj' ze wzglgdu na
przesiankg prywatno$ci wymienianych
w tredci protokoldw os6b flzycznych,
kt6re nie p€'lnia funkcji publicznych,
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uniwersytetach
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hcemy jawnoici na polskich
uniwersytetach. Zobaczmy, jak
jest i jak byd nie powinno. Stu-
dia przypadk6w.

Dziekan Wydzialu Matematyczno-
-Fizycznego Uniwersytqtu Szczecin-
skiego prof. Piotr Krasori poinformo-
wal wnioskuja cego, ze ten w terini-
nie r+ dni moie wycofai swdj wniosek
o udostgpnienie informacji publicznej
lub dokonai zmiany w zakresie sPo-
sobu lub formy udostgpnienia infor-
macji. Po tym terminie informacja be-
dzie udostgpniona z$odnie z wnio-
skiem, a niewniesienie oPlatY w wY-
sokoici 323,30 zlotych skutkuje wsl'czl'
ciem postgpowania w trybie e$zekucji
administracyjnej (6.oz.zor5 r.). Wskaza-
ne koszty: czarno-biale kserokopie A4
(zxrz9xo,r5). Daje to kwotg 53,7o zl.Zu-
iycie 6,5 korekLora typu mini mouse za
5,95 zl sztuka. Razem 38,6o zl. Siedem
godzin pracy, przy wYcenie $odzinY
na 33 zl, to 4t zl. kazem Y1,3o z\. O co
prosil zwi4zkowiec? 0 udostgpnienie
protokoldw z posiedzen Rady Wydzia-
lu Matematyczno-Fizycznego US w la'
tach zor3, 2cl4,2.015. Spraw4 zaintere-
sowaly sig media. Interweniowal rek-
torat. Dziekan wycofal sig z e$zekucji'

200 zt brutto x 117 protokot6w

Rektor Uniwersytetu Zielono$6rskie-
go prof. Tadeusz Kuczynski informuje,
2e UZ posiada protokoly z posiedzeri
Senatu wyl4cznie w formie na$ranych
plikow a w formie elektronicznej (doc.)

i drukowanej jedynie wyci4gi z pro-
tokol6w (t4.o5.zot, r.). Podtrzymuje
stanowisko, 2e wniosek zwi4zkowca
z ro.o4.zot| r. o udost9pnienie infor-
macji publicznej w postaci protokol6w
w formacie PDF z posiedzeri Senatu UZ
za okres od zoo4 do zor5 roku dotyczy
udostgpnienia informacji przetworzo-

nej. Wyja$nia, 2e na posiedzeniach Se-
natu omawiane iglosowane byly wie-
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i kt6re nie zrezygnowaNy zprzyslugu-
jacego im prawa do prywatno$ci, nie
moZe Pan dokonac samodzielnej ar-
chiwizacji przedstawionych do wgl4-
du protokoldw, takiego uprawnienia
nie posiadaj4 takie staii czlonkowie
Rady Wydzialu".

Grzywna rektora
Rektor Uniwersytet Szczeciiskiego
prof. Edward Wlodarczyk nie rozpa-
trzyl wniosku o udostgpnienie infor-
macji publicznej. Wnioskujacy zglosil
sprawg do Wojewddzkiego Sadu Ad-
ministracyjnego w Szczecinie. S4d
orzekl, ie bezczynnoii organu miala
miejsce z raz4cym naruszeniem pra-
wa. Wymierzyl Rektorowi US BrzYw-
rLQ oraz zas}dzrl nz rzecz skarzace9o
zwrot kosztdw postgpowania (z7.u.zor4
r.). Rektor odwolal sig do Naczelnego
Sadu Adminisiracyjne6o. Wyrok NSA
byl niekorzystny dla rektora. Na spo-
tkaniu w sprawie dostgpu do infor-
macji pubiicznej w US, zor$anizowa-
nym z inicjatywy zwi4zku zawodowe-
go we wspdlpracy z pracodawc4, rektor
tlumaczyl, i,e ze wzglgdu na struktu-
re kadrow4 katedry anonimizacja nie
uchronilaby pracownik6w przed upu-
blicznieniem informacji dotyczacej ich
sytuacji placowej (3.tt.zot6 r.).

Skaner rqczny
W mailu z 3o.o4.zor5 r. Pelnomocnik
rektora UAM w Poznaniu ds, informacji
publicznej dr Aleksan-
dra Bochenska infor-
muje migdzy innymi,
ie na koszty wskazane
w pi3mie z 23.04.z.c:'5
r. (ro3o zl) skladaj4 sig
jedynie dodatkowe
koszty zwi4zane z do-
stosowaniem posiada-
nej przez uczelnig in-
formacji (dokumen-
ty zebrane w oPrawio-
ne ksiggi protokol6w)
do formy wskazanej
we wniosku (pliki pdf)'
Zwi4zkowiec zmienia
wniosek z 10.04.2015 r.
Oczekuje udostgPnie-
nia protokol6w Posie-
dzen Senatu UAM zala-
lazoq-zor4.PtoPonuje
uiyczenie uniwersYte-
towi skanera rgcznego
w celu digitalizacji pro-
tokol6w i minimalizacji
koszt6w udostgPnienia
informacji. Zastoso-
wanie skanera pozwo-
li m.in. na nierozszY-
wanie zgromadzonYch
w formie ksi4g proto-
kol6w. W odpowiedzi
otrzymuje protokoiY

bez anonimizacji. 0 pobraniu oplaty
UAM nie wspomina.

Korytarz rektoratu
W komunikacie na stronie pn. ,,Uniwer-
sytet solidarnodci" autor tekstu napisal
(8.rz,zor4 r., fragment): ,,Czy jako pra-
cownik US mogg przebywai na koryta-
rzu rektoratu US i dokonywai wpis6w
naFacebooka? (...) Oiwiadczam, 2e $ie-
dzg przed biurem Dzialu Organizacyj-
no-Prawnego US i cierpliwie czekam,
ai, olrzymam od pracownik6w tej ko-'
m6rki protokoly z posiedzef Senatu US
do wgl4du (w miejscu). Sukces. Uniwer-
sytet Szczecinski, z problemami, za-
czyna publikowai protokoly z posie-
dzen Senatu US w BIP-e'.

W kwietniu zor5 roku wnioski
o udostgpnienie informacji publicznej
otrzymuj4 rektorzy szesnastu spo316d
osiemnastu uniwersytetdw podlega-
jqcych nadzorowi ministra wla$ciwe-
go do spraw szkolnictwa wyzsz'ego'
Na osiemnaScie uniwersytetdw, pro-

tokoly z posiedzeri senat6w publiku-
j4 w sieci (stan na rc.o4.2o15 r.): Uni-
wersytet Warszawski (zoo5-2015), Uni-
wersytet Szczecinski (zorr-zor5) i Uni
wersytet Gdariski. Protokoly s4 do-
stepne z domeny uczelni (zooz-zor5),
Sprawozdania z posiedzeri senat6w pu-
blikuja lub publikowaly w sieci: Uni-
wersytetJagiellofski, ktdry zamiesz-
cza "Wiadomoici 

z Posiedzen Sena-
ltt IJJ' Qotz-zoi5) oraz,,sprawozda-

nia Rektora na posiedzeniach Senatu"
(zotz-zot5); Uniwersytet Mikolaja Ko-
pernika w Toruniu na BIP-e zamiesz-
cza sprawozdania z posiedzef Senatu
(zoo+-zor5); UAM w Poznaniu publiko-
wal w sieci sprawozdania za I ata 2oo5-
zoo9. Uniwersytet Rzeszowski opubli-
kowalinformacje z posiedzen Senatu za
lalazoo1-zor5.

Co ci0kawe, Uniwersytet Gdanski
w ciagu czterech dni od zloienia wnio-
sku przesyla kopie protokoldwbez ano-
nimizacji. W tym czasie Uniwersytet
Rzeszowski odmawia przeslania ko-
pii dokumentdw, uzasadniaj4c decy-
zje Iak (zl.o +,2015 r., fragment):,..'Se-
nat UR (czlonkowie Senatu) nie pocho-
dzi z wybordw powszechnych, niejest
tei organem wladzy publicznej. Pra-
wo o dostgpie do informacji publicz-
nej podlega ograniczeniu ze wz$lgdu
na prywatno3i osoby fizyczngi (oehro-
na danych osobowych), ktdra nie pel-
ni funkcji publicznej (np. przedluianie
zatrudniania przez Senat UR i zwi4za-
ne z tym glosowanie)".

Rektor prosi, a dziekani...
Wniosek do rektora Uniwersytetu
Szczeciriskiego o udostepnielie in-
formacji publicznej. Zwiazkowiec
wnids] o: udostgpnienie protokol6w
z posiedzeil rad wydzial6w od r.or do

:'t.o3.zot6 r. (5.o5.2o16 r.)' Nastepnego
dnia rektor wydal polecenie przeka-

zania protokoldw.
Wydzial Humani-

styczny podaje link do
zakladki z dokumen-
tami na stronie WWW.
Wydzialy: Teolo$icz-
ny, Nauk o Ziemi, Nauk
Ekonomicznych i Za-
rzqdzania, Zarz4dza-
nia i Ekonomiki Uslug
przesylaj4 protokolY
bez anonimizacji. WY-
dzial Prawa i Admi-
nistracji oraz WYdzial .,
Biologii dokonuj4 ano- 

'

nimiTacji dokuYlentdw
Wydzial Biologiiutajnia
nazwiska protokolan-
tai dziekana (w treSci
pieczatki). Na Polecenie
nie zarea$owalY WY-
dziaiy: MatematYcz-
no-Fizyczny, Filolo-
giczny, KulturY FizY cz-
nej i Promocji Zdrowia
oraz Zamiejscowy WY-
dzial Spoleczno-Eko-
nomiczny w Gorzowie .
Wielkopolskim.

Sebastian Sahaidak
iest 0rzewodntczqcvm

KomisiiUczelnianei
NSZZ 'Solidornoti"

Uniwersvtetu' Szczecihskiego. .-
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