18.07.2017 r.
Dziekan Wydziału
Nauk Historycznych i Pedagogicznych
prof. dr hab. Przemysław Wiszewski

W związku z otrzymaniem 10.07.2017 r. dokumentu od pani Bronisławy Gelles,
Kierownika Dziekanatu dotyczącego „Rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta
w ZPWiP”, po raz kolejny, zgodnie z art. 61 Konstytucji RP i Ustawą z dn. 06.09.2001
o dostępie do informacji publicznej, zwracam się z prośbą o przesłanie kopii protokołu ze
spotkania Komisji Konkursowej z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zatrudnienia pracownika
naukowego w otwartym konkursie na stanowisko adiunkta w Zakładzie Pedagogiki
Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej w Instytucie Pedagogiki, na Wydziale Nauk Historycznych
i Pedagogicznych, na Uniwersytecie Wrocławskim.
Otrzymany przeze mnie dokument z dnia 10.07.2017 r. nie spełnia kryteriów
informacji o przebiegu konkursu zgodnie z Regulaminem Komisji Konkursowej
ds. zatrudniania nauczycieli akademickich (Zarządzenie nr 76/2012 Rektora Uniwersytetu
Wrocławskiego z dnia 20 czerwca 2012 r.) a jest jedynie pobieżnym streszczeniem moich
osiągnięć.
Poza tym dokument nie posiada podpisów przewodniczącego i sekretarza komisji co
jest naruszeniem § 8 ust. 3. Załącznika do Zarządzenia Nr 76/2012.
Ogłoszenie konkursowe zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego oraz na stronie internetowej Instytutu Nauk Historycznych
i Pedagogicznych

(http://www.wnhip.uni.wroc.pl/uploads/job_ped_ad5_20170517.pdf)

zawierało warunki, jakie powinien spełniać kandydat na stanowisko oraz dokumenty, które
należy złożyć w określonym terminie.
Zarówno wymogi merytoryczne, do których należały między innymi: dyplom doktora
w zakresie pedagogiki, dorobek naukowy dotyczący edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,
kształcenia zintegrowanego oraz terapii pedagogicznej, aktywny udział w krajowych
i międzynarodowych konferencjach naukowych, doświadczenie w realizacji projektów
badawczych lub edukacyjnych oraz wymagane dokumenty, które należało przesłać na konkurs,
zostały przeze mnie spełnione.

Dlatego proszę o przesłanie kopii protokołu wyboru kandydata na stanowisko adiunkta
z zaznaczeniem informacji:
- jakie konkretne kryteria konkursowe zostały przyjęte przez Komisję przy wyborze kandydata
na stanowisko adiunkta w ZPWiP,
- jakie konkretne osiągnięcia dr Emilii Olejnik-Krupy miały wpływ na rozstrzygnięcie
konkursu między innymi – dorobek naukowy (liczba monografii autorskich, liczba
konferencji, w których uczestniczyła pani doktor, liczba zrealizowanych projektów
badawczych lub edukacyjnych), gdyż na stronie internetowej Biblioteki Uniwersytetu
Wrocławskiego http://www.bu.uni.wroc.pl/publikacje/, widnieje jedynie współautorski
artykuł pani doktor Emilii Olejnik-Krupy Szkolnictwo wyznaniowe alternatywą dla edukacji
publicznej opublikowany w pracy zbiorowej Edukacja dziecka w dolnośląskiej praktyce wokół
triady: kapitał społeczny - edukacja – człowiek.
- wskazanie na czym polegała przewaga osiągnięć pani doktor nad moimi osiągnięciami,
- jakie konkretnie osoby weszły w skład Komisji Konkursowej, gdyż zgodnie z Zarządzenie
nr 76/2012 § 3.1. W skład Komisji konkursowej wchodzą:
1/ w podstawowej jednostce organizacyjnej:
a) przewodniczący;
b) zastępca przewodniczącego;
c) członkowie (minimum 3 osoby);
d) sekretarz – pracownik wydziału wskazany przez dziekana
natomiast w otrzymanym dokumencie wymienionych jest 9 osób, które „uczestniczyły
w posiedzeniu”,
- jakie są kompetencje merytoryczne członków Komisji kwalifikujące ich do oceny osiągnięć
z zakresu pedagogiki przedszkolnej, pedagogiki wczesnoszkolnej oraz terapii pedagogicznej.
Proszę również o wskazanie, w którym miejscu na stronie internetowej można znaleźć te
informacje.
Odmowa udostępnienia informacji publicznej, jaką niewątpliwie są kryteria oceny
kandydatów na wolne stanowiska akademickie oraz przebieg postępowania konkursowego na
publicznej uczelni utrzymywanej z pieniędzy podatników, jest podstawą do zgłoszenia sprawy
zgodnie z art. 3 § 2 pkt 8) p.p.s.a. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
oraz podstawą zgłoszenia o kontrolę całego procesu postępowania rekrutacyjnego przez
odpowiednie instytucje m.in. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dlatego proszę, zgodnie z art. 35. k.p.a, o załatwienie sprawy bez zbędnej zwłoki i
przesłanie kopii protokołu mailem na adres: joanna.gruba@habilitacja.eu

Załączniki:
1. Pismo wysłane przeze mnie w dniu 01.07.2017 r. z prośbą o udostępnienie protokołu
z postępowania konkursowego na stanowisko adiunkta w ZPWiP
2. Pismo otrzymane od p. Bronisławy Gelles z dnia 10.07.2017 r. Rozstrzygnięcie konkursu na
stanowisko adiunkta w ZPWiP
3. Ogłoszenie konkursowe na stanowisko adiunkta w Zakładzie Pedagogiki Wczesnoszkolnej
i Przedszkolnej w Instytucie Pedagogiki

Do wiadomości:
JM Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr hab. Adam Jezierski

