
 

UCHWAŁA Nr 19/2010 

Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 24 lutego 2010 r. 

 
w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
 
Na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  
(Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) Senat większością ponad dwóch trzecich głosów swojego 
składu i po zapoznaniu się z opinią związków zawodowych działających w Uczelni postanawia co 
następuje: 

 
§ 1 

 
Wprowadza się poniższe zmiany do Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego uchwalonego w dniu  
5 lipca 2006 r. Uchwałą Nr 114/2006 i zmienionego Uchwałą Nr 13/2008 z dnia 30 stycznia  
2008 r., Uchwałą Nr 27/2008 z dnia 18 marca 2008 r., Uchwałą Nr 39/2008 z dnia 26 marca  
2008 r. oraz Uchwałą Nr 79/2009 z dnia 23 września 2009 r.: 
 
 
1/ § 97 otrzymuje brzmienie: 
 

„§ 97 
 

1. Zatrudnienie na stanowisku adiunkta następuje na podstawie umowy o pracę. 
 

2. Łączny okres zatrudnienia na stanowisku adiunkta osoby nieposiadającej stopnia 
naukowego doktora habilitowanego nie może być dłuższy niż 10 lat, z zastrzeżeniem ust. 
5 i ust. 6. 

 
3. Zatrudnienie na stanowisku adiunkta osoby nieposiadającej stopnia naukowego doktora 

habilitowanego następuje na podstawie umowy o pracę na czas określony, przy czym 
pierwsza umowa o pracę nie może być zawarta na okres dłuższy niż 3 lata. 

 
4. Zatrudnienie na stanowisku adiunkta osoby posiadającej stopień naukowy doktora 

habilitowanego następuje na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. 
 

5. W przypadku osób zatrudnionych na stanowisku adiunkta na podstawie mianowania lub 
umowy o pracę łączny okres zatrudnienia, o którym mowa w ust. 2, może być 
jednorazowo przedłużony, jednak na okres nie dłuższy niż dwa lata, jeżeli rada wydziału 
lub rada instytutu, posiadająca uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora 
habilitowanego, podjęła uchwałę o wszczęciu przewodu habilitacyjnego. 

 
6. W przypadku osób zatrudnionych na stanowisku adiunkta na podstawie mianowania lub 

umowy o pracę łączny okres zatrudnienia, o którym mowa w ust. 2, może być 
jednorazowo przedłużony, jeżeli w ocenie dokonanej w trybie art. 132 ust. 1 Ustawy 
stwierdzony zostanie stopień zaawansowania w pracy nad habilitacją umożliwiający 
wystąpienie do właściwej rady wydziału lub rady instytutu z wnioskiem o otwarcie 
przewodu habilitacyjnego przed upływem okresu przedłużenia. W tym przypadku 
przedłużenie może nastąpić wyłącznie na podstawie umowy o pracę zawartej na okres nie 
dłuższy niż dwa lata. 
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7. W przypadku osób zatrudnionych na stanowisku adiunkta na podstawie mianowania lub 
umowy o pracę łączny okres zatrudnienia, o którym mowa w ust. 2, nie może być 
przedłużony, jeżeli: 
1/ w czasie zatrudnienia na stanowisku adiunkta nauczyciel akademicki otrzymał dwie 

oceny negatywne, o których mowa w art. 132 ust. 1 Ustawy, lub 
2/ od nadania stopnia doktora upłynęło więcej niż 15 lat.” 

 
 
2/ § 99 otrzymuje brzmienie: 
 

„§ 99 
 

1. Bieg terminów, o których mowa w § 97 ust. 2 oraz § 98 ust. 3, ulega zawieszeniu na czas 
trwania:  
- urlopu macierzyńskiego,  
- urlopu wychowawczego (nie dłuższego niż 6 lat),  
- urlopu dla poratowania zdrowia,  
- urlopów związanych z odbywaniem służby wojskowej lub zastępczej służby 

poborowych,  
- urlopów związanych z pełnieniem obowiązków poselskich i senatorskich oraz 

kierowniczych funkcji w organach administracji państwowej i samorządowej.  
 

2. Bieg terminów, o których mowa w § 97 ust. 2 oraz § 98 ust. 3, ulega zawieszeniu także na 
czas wykonywania obowiązków: 
- pełnomocnika Rektora,  
- pełnomocnika dziekana, 
- prodziekana,  
- wicedyrektora instytutu, 
nie dłużej niż na dwie kadencje organów uczelni; 
- kierownika grantu europejskiego na czas trwania grantu.” 

 
 
3/ w § 108 ustęp 2 otrzymuje brzmienie: 
 

„§ 108 
 

2. Ocena w zakresie osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych powinna 
odnosić się do okresu podlegającego ocenie. Szczegółowe kryteria oceny i regulamin  
ustala Senat na wniosek Rektora, w oparciu o parametry przyjęte przez rady wydziałów.” 

 
 

§ 2 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 

  Przewodniczący Senatu 
Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
             

 prof. dr hab. Marek Bojarski 


