
 

UCHWAŁA Nr 90/2011 

Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 28 września 2011 r. 

 

w sprawie zaopiniowania rozwiązań prawnych  

do Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

(Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz § 43 ust. 2 pkt 12 Statutu Uniwersytetu 

Wrocławskiego postanawia się, co następuje: 

 

§ 1 

 

Senat Uniwersytetu Wrocławskiego większością głosów przyjmuje rekomendacje senackiej Komisji 

Statutowej z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie odpowiedzi na pytania skierowane do władz Uczelni 

dotyczące rozwiązań prawnych do Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego w brzmieniu załącznika do 

niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

  Przewodniczący Senatu 

Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

 

 prof. dr hab. Marek Bojarski 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik do Uchwały Nr 90/2011  
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 28 września 2011 r. 
 

 

Rekomendacje senackiej Komisji Statutowej 

w sprawie odpowiedzi na pytania skierowane do władz Uczelni  

dotyczące rozwiązań prawnych do Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

1. W sprawie pytania: Czy w UWr ma być inny organ kolegialny niż senat? Jeżeli tak,to czy ma on 

być zamiast czy obok senatu? Komisja stwierdza, że mając na uwadze utrwaloną od lat 

tradycję, dotychczasowy sposób funkcjonowania UWr, nie ma uzasadnionych powodów do 

zastąpienia senatu przez organ kolegialny o innym kształcie i zasadach działania. Ponadto 

zauważono, że istotą problemu nie jest zastąpienie senatu przez inny organ kolegialny, lecz 

określenie zadań i kompetencji Senatu UWr w Statucie. 

2. Komisja rozważyła także możliwość powołania obok senatu innego organu kolegialnego (np. 

przekształcenie w organ kolegialny tzw. Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego). Jednak w kwestii 

stworzenia w Statucie formalnej legitymizacji dla takiego gremium, jak Kolegium Rektorsko-

Dziekańskie lub innego podobnego organu kolegialnego o charakterze opiniodawczo-

doradczym rektora lub senatu, nie uzyskano jednoznacznego stanowiska Komisji.  

3. W sprawie pytania: Czy w UWr ma działać konwent? Jeżeli tak, to jaki powinien być skład 

konwentu oraz sposób powoływania jego członków? Uznano, iż Komisja nie widzi konieczności 

powołania tego rodzaju organu w składzie proponowanym przez art. 63 ust. 1 i 2 ustawy 

Prawo o szkolnictwie wyższym. W dyskusji Komisja zwróciła uwagę, że powołanie tego rodzaju 

organu może między innymi rodzić szereg problemów związanych z ukształtowaniem jego 

składu i zasad funkcjonowania.  

4. W sprawie pytania: Jaki organ uchwala strategię rozwoju UWr? Komisja zauważa, że 

odpowiedź na to pytanie jest konsekwencją odpowiedzi na pytanie pierwsze. Skoro Komisja 

nie rekomenduje powołania innego organu kolegialnego niż Senat kompetencja uchwalania 

strategii rozwoju powinna należeć do  Senatu UWr. 

5. W sprawie pytania o sposób powoływania Rektora UWr, Komisja stanęła na stanowisku, że 

powinno to następować w drodze wyborów. Jeżeli chodzi o prorektorów, dziekanów  

i prodziekanów, to po dyskusji większość Komisji przychyliła się do poglądu, że również 

powinno to następować w drodze wyborów. 

6. Jeżeli chodzi o szczegółowe wymagania kwalifikacyjne, jakie musi spełniać kandydat na 

rektora, to zdaniem Komisji, poza kryteriami wymienionymi w ustawie, należy przyjąć, że 

kandydatem na rektora powinna być osoba, która posiada tytuł profesora lub stopień naukowy 

doktora habilitowanego. 

7. Przychylając się do poglądu, że prorektorzy powinni pochodzić z wyborów, Komisja uważa, że 

należy zachować dotychczasową regułę, iż wybór ten następuje spośród kandydatów 

przedstawionych przez rektora-elekta. W przeciwnym razie mogłoby, zdaniem Komisji, 

powstać zagrożenie dla spójności i skuteczności kierowania uczelnią. 



 

8. W sprawie liczby prorektorów Komisja uważa, że biorąc pod uwagę z jednej strony 

dotychczasowe doświadczenia (czterech prorektorów), a z drugiej strony zmiany regulacji 

prawnych dotyczące funkcjonowania nauki i szkolnictwa wyższego liczba prorektorów w 

obecnych warunkach nie powinna być większa niż pięciu. O liczbie prorektorów w ramach 

ustalonego limitu decyduje rektor-elekt. 

9. Kandydaci na prorektorów powinni posiadać tytuł profesora lub stopień naukowy doktora 

habilitowanego. 

10. Kandydat na dziekana powinien posiadać tytuł profesora lub stopień naukowy doktora 

habilitowanego. 

11. Jeżeli chodzi o liczbę prodziekanów, to biorąc pod uwagę różnice w wielkości i strukturze 

wydziałów UWr oraz dotychczasową praktykę (na większości wydziałów urzęduje obecnie 

trzech prodziekanów) liczba prodziekanów nie powinna być większa niż czterech. O liczbie 

prodziekanów w ramach ustalonego limitu decyduje dziekan-elekt. 

12. Wybór prodziekanów powinien następować spośród kandydatów przedstawionych przez 

dziekana-elekta. 

13. Kwestia szczegółowych wymagań, jakie muszą spełniać kandydaci na prodziekanów, nie 

została ostatecznie rozstrzygnięta przez Komisję. Przedmiotem kontrowersji było dopuszczenie 

do kandydowania osób ze stopniem naukowym doktora. W dyskusji przeważał pogląd, że 

kandydaci na prodziekanów powinni posiadać tytuł profesora lub stopnień naukowy doktora 

habilitowanego. Między innymi podnoszono, że powierzanie osobom ze stopniem doktora 

obowiązków prodziekana może stanowić zagrożenie dla właściwego przebiegu ich kariery 

naukowej, zwłaszcza w sytuacji, gdy długość okresu zatrudnienia na stanowisku adiunkta nie 

może przekroczyć 10 lat. Jednocześnie zauważono, że biorąc pod uwagę zróżnicowanie 

wydziałów, można by dopuścić powierzanie funkcji prodziekana (np. prodziekana do spraw 

studenckich) osobom posiadającym stopień naukowy doktora i zatrudnionym na stanowisku 

starszego wykładowcy (w okresie przejściowym także na stanowisku docenta). 

 

 

 


