
 

UCHWAŁA NR 11/2019 
SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

z dnia 20 lutego 2019 r. 
 

w sprawie sposobu powołania pierwszej Rady Uniwersytetu Wrocławskiego 
 
Na podstawie art. 230 ust. 1-4 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę 
– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1669, z późn. zm.) uchwala się, co 
następuje: 
  

§ 1. Użyte w uchwale określenia oznaczają: 
1) Rada Uniwersytetu – Rada Uniwersytetu Wrocławskiego; 
2) Rektor – Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego; 
3) Samorząd Studentów – Samorząd Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego; 
4) Senat – Senat Uniwersytetu Wrocławskiego; 
5) Statut – Statut Uniwersytetu Wrocławskiego; 
6) Uniwersytet – Uniwersytet Wrocławski; 
7) Ustawa – ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  

(Dz. U. 2018 poz. 1668, z późn. zm.); 
8) wspólnota uniwersytecka – autonomiczna wspólnota pracowników, studentów i doktorantów 

Uniwersytetu. 
 

§ 2.1. W skład pierwszej Rady Uniwersytetu wchodzi 9 osób, z których Senat powołuje 8 
osób. Skład pierwszej Rady Uniwersytetu jest uzupełniany o Przewodniczącego Samorządu 
Studentów Uniwersytetu. 

2. Połowę członków pierwszej Rady Uniwersytetu powoływanych przez Senat stanowią 
osoby spoza wspólnoty uniwersyteckiej. 
  

§ 3.1. Członkowie pierwszej Rady Uniwersytetu wyłaniani są spośród osób 
przestrzegających wartości i dążących do realizacji celów właściwych Uniwersytetowi, o których 
mowa w preambule Ustawy oraz w Statucie. 

2. Kandydaci do pierwszej Rady Uniwersytetu oraz Przewodniczący Samorządu 
Studentów Uniwersytetu składają pisemne oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w 
art. 20 ust. 1-3 Ustawy.  

3. Kandydaci do pierwszej Rady Uniwersytetu oraz Przewodniczący Samorządu 
Studentów Uniwersytetu urodzeni przed dniem 1 sierpnia 1972 r., składają oświadczenie 
lustracyjne i informacje lustracyjne najpóźniej w dniu składania pisemnej zgody na 
kandydowanie. 

4. Wzór oświadczeń, o których mowa w ust. 2 i 3, określa Rektor. 
 

§ 4.1. Kadencja pierwszej Rady Uniwersytetu trwa od pierwszego dnia miesiąca po 
upływie miesiąca, w którym zostaną powołani członkowie pierwszej Rady Uniwersytetu, do dnia 
31 grudnia 2020 r. 

2. Kadencji pierwszej Rady Uniwersytetu nie wlicza się do liczby kadencji, o której mowa 
w art. 21 ust. 2 zdanie pierwsze Ustawy.  
 3. Skrócenie kadencji pierwszej Rady Uniwersytetu może nastąpić na zasadach i w trybie 
wskazanych w Ustawie. W takim przypadku Rada Uniwersytetu jest powoływana na okres do 
końca dotychczasowej kadencji pierwszej Rady Uniwersytetu. 
 

§ 5.1. Senat powołuje 4 członków pierwszej Rady Uniwersytetu spośród członków 
wspólnoty uniwersyteckiej. 

2. Senat powołuje 4 członków pierwszej Rady Uniwersytetu spoza wspólnoty, również 
spośród interesariuszy zewnętrznych Uniwersytetu i absolwentów Uniwersytetu. 

3. Kandydatów do pierwszej Rady Uniwersytetu można zgłaszać do Rektora co najmniej 
10 dni przed posiedzeniem Senatu, na którym ma być dokonywany wybór członków pierwszej 
Rady Uniwersytetu, z zastrzeżeniem ust. 4. Do zgłoszenia należy dołączyć pisemną zgodę 
kandydata oraz oświadczenia, o których mowa w § 3 ust. 2 i 3. 

4. Kandydatów do pierwszej Rady Uniwersytetu może zgłaszać: 
1) grupa co najmniej 5 senatorów; 
2) Rektor. 
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5. Powołanie członka pierwszej Rady Uniwersytetu wymaga bezwzględnej większości 

ważnie oddanych głosów w rozumieniu Statutu.  
6. Przewodniczący Senatu uzupełnia skład pierwszej Rady Uniwersytetu o 

Przewodniczącego Samorządu Studentów Uniwersytetu. 
 

§ 6.1. Uprawnienia wynikające z czynnego prawa wyborczego można wykonywać 
wyłącznie osobiście. 

2. Karty do głosowania sporządzane są po zamknięciu listy kandydatów.  
3. W głosowaniu w sprawie powołania członka pierwszej Rady Uniwersytetu stosuje się 

karty do głosowania poprzez stawianie znaku „x” („karty ze znakiem «x»”) – na których nazwiska 
i imiona kandydatów wymienione są w porządku alfabetycznym.  

4. Karty do głosowania oprócz danych, o których mowa w ust. 3 zawierają: 
1) datę głosowania; 
2) przedmiot głosowania; 
3) właściwą pieczęć. 

5. Karty do głosowania są drukowane jednostronnie. 
6. Wyborca głosuje, stawiając znak "x" w kratce z lewej strony obok nazwiska i imienia 

popieranego kandydata/popieranych kandydatów.  
7. Głos oddany w wyborach jest ważny, jeżeli liczba popieranych na karcie do głosowania 

kandydatów do objęcia mandatu/mandatów nie przekracza liczby mandatów. 
8. Głos jest nieważny, jeżeli został oddany na karcie innej niż karta do głosowania. 
9. Dopisanie na karcie do głosowania innych nazwisk bądź umieszczenie dopisków, nie 

wpływa na ważność głosu, jeżeli spełnia ona warunki określone w ust. 3. 
10. Karty do głosowania zniszczone w sposób uniemożliwiający ustalenie wyniku 

głosowania nie są brane pod uwagę przy określaniu liczby oddanych głosów. 
11. Karty do głosowania wraz z protokołem komisji skrutacyjnej są przechowywane w 

Archiwum Uniwersytetu do następnych wyborów kadencyjnych. 
  
§ 7. Członkom pierwszej Rady Uniwersytetu powołanym przez Senat przysługuje 

wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej przez Senat. 
 

   § 8.1. Członkostwo w pierwszej Radzie Uniwersytetu jest ważne do dnia 31 grudnia  
2020 r., o ile wcześniej nie dojdzie do jego wygaśnięcia. 
   2. Członkostwo w pierwszej Radzie Uniwersytetu, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, wygasa w 
przypadku: 
1) śmierci;  
2) rezygnacji z członkostwa; 
3) niezłożenia oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia  

18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa 
państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów; 

4) niezłożenia informacji lustracyjnej, o której mowa w art. 7 ust. 3a ustawy o ujawnianiu 
informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści 
tych dokumentów; 

5) stwierdzenia faktu pracy, służby czy współpracy z organami bezpieczeństwa państwa 
w rozumieniu art. 2 ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa 
państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów; 

6) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych; 
7) utraty pełni praw publicznych; 
8) skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo 

skarbowe; 
9) ukarania karą dyscyplinarną; 
10) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech posiedzeniach organu 

kolegialnego albo w przypadku niemożności uczestniczenia w nich przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy z wyłączeniem nieobecności osób, które przebywają na urlopach: 
a) naukowych, 
b) macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich,  
c) dla poratowania zdrowia 

- zastrzeżeniem ust. 3. 
3. Przepis ust. 2 pkt 10 nie ma zastosowania do Przewodniczącego Samorządu Studentów 

Uniwersytetu.  
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   4. W stosunku do członków pierwszej Rady Uniwersytetu pochodzących ze wspólnoty 
uniwersyteckiej członkostwo wygasa także w razie utraty statusu pracownika lub studenta 
Uniwersytetu. 

5. Członkostwo studenta wchodzącego w skład pierwszej Rady Uniwersytetu wygasa 
również w razie zaprzestania pełnienia przez niego funkcji Przewodniczącego Samorządu 
Studentów Uniwersytetu.  

6. Senat może odwołać członka pierwszej Rady Uniwersytetu. Do odwoływania członków 
pierwszej Rady Uniwersytetu stosuje się odpowiednio przepisy § 5 i § 6. 

7. Członkostwo w pierwszej Radzie Uniwersytetu wygasa również w razie skrócenia 
kadencji Rady Uniwersytetu. 

8. Wygaśnięcie członkostwa w pierwszej Radzie Uniwersytetu stwierdza Przewodniczący 
Senatu w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o jego wygaśnięciu.   
 
 § 9.1. W przypadku wygaśnięcia członkostwa w pierwszej Radzie Uniwersytetu, Senat 
niezwłocznie powołuje nowego członka Rady Uniwersytetu na okres do dnia 31 grudnia 2020 r., 
z zastrzeżeniem ust. 3. 

2. Powołania członka pierwszej Rady Uniwersytetu dokonuje się spośród kandydatów ze 
wspólnoty uniwersyteckiej lub spoza wspólnoty uniwersyteckiej – stosownie do okoliczności, w 
trybie i na zasadach obowiązujących przy powoływaniu członków pierwszej Rady Uniwersytetu. 

3. W przypadku wygaśnięcia członkostwa studenta w pierwszej Radzie Uniwersytetu, 
Przewodniczący Senatu niezwłocznie występuje do Samorządu Studentów Uniwersytetu o 
podjęcie działań umożliwiających uzupełnienie składu Rady Uniwersytetu o Przewodniczącego 
Samorządu Studentów Uniwersytetu. 

4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio w razie skrócenia kadencji Rady 
Uniwersytetu, z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. W razie skrócenia kadencji Rady Uniwersytetu Senat powołuje Radę Uniwersytetu w 
terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały o skróceniu kadencji Rady Uniwersytetu. 

6. Członkostwa na okres do końca kadencji pierwszej Rady Uniwersytetu nie wlicza się do 
liczby 2 następujących po sobie kadencji, o których mowa w art. 21 ust. 6 Ustawy. 
 

§ 10. Począwszy od dnia 1 października 2019 r. organizację i funkcjonowanie pierwszej 
Rady Uniwersytetu regulują, w odpowiednim zakresie, odpowiednie przepisy Statutu 
uchwalonego na podstawie Ustawy. 

 
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 

Przewodniczący Senatu UWr 
Rektor: prof. A. Jezierski 

 


