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UCHWAŁA Nr 39/2008 

Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 26 marca 2008 r. 

 
w sprawie wprowadzenia zmian  

do Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

 

Na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŜszym  

(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, Ŝe: 

 

§ 1 

 

Wprowadza się poniŜsze 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.: 

 

 

1/. nowe brzmienie ust. 1 w § 10: 

 

„1. Wydział jest podstawową jednostką organizacyjną Uczelni. Jego zadaniem jest tworzenie 

warunków do prowadzenia działalności naukowej i dydaktycznej oraz kształcenie kadry naukowej.” 

 

2/. nowe brzmienie ust. 2 w § 22: 

 

„2. Dyrektorem moŜe być nauczyciel akademicki zatrudniony w Uczelni w pełnym wymiarze czasu 

pracy, posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub zajmujący stanowisko profesora.” 

 

3/. nowe brzmienie  ust. 5 w § 22: 

 

„5. Zastępcą dyrektora instytutu moŜe być nauczyciel akademicki zatrudniony w Uczelni w pełnym 

wymiarze czasu pracy, posiadający stopień lub tytuł naukowy.” 

 

4/. nowe brzmienie ust. 2 w § 30: 

 

„2. Kierownikiem katedry moŜe być nauczyciel akademicki zatrudniony w Uczelni w pełnym 

wymiarze czasu pracy, posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub zajmujący 

stanowisko profesora.” 
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5/. nowe brzmienie § 58: 

 

„§ 58 

 

1. Biblioteka Uniwersytecka jest biblioteką naukową w rozumieniu art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 27 

czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539, z późniejszymi zmianami).  

 

2. W Uczelni działa system biblioteczno – informacyjny, którego podstawę stanowi Biblioteka 

Uniwersytecka. Biblioteki wydziałowe, instytutowe i innych jednostek organizacyjnych tworzą, 

łącznie z Biblioteką Uniwersytecką – uczelniany system biblioteczno – informacyjny. 

 

3. Biblioteka jest jednostką, która ze względu na jej naukowy i dydaktyczny charakter oraz 

świadczone na rzecz innych podmiotów usługi naukowe i dydaktyczne, pełni funkcję 

podstawowej jednostki organizacyjnej Uczelni. 

 

4.  Zadaniem Biblioteki, której zbiory współtworzą Narodowy Zasób Biblioteczny, jest takŜe 

ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez konserwację i zabezpieczenie wybranych zbiorów 

na innych nośnikach. 

 

5. Biblioteki wydziałowe, instytutowe oraz biblioteki działające w innych jednostkach 

organizacyjnych tworzy, przekształca i znosi Rektor na wniosek zainteresowanej jednostki lub 

dyrektora Biblioteki. Wniosek powinien być zaopiniowany przez radę odpowiedniej jednostki 

organizacyjnej, dyrektora Biblioteki i Radę Biblioteczną. 

 

6. Pracownicy bibliotek wydziałowych, instytutowych i innych jednostek organizacyjnych 

podlegają kierownikom jednostek, w których działają. 

 

7. Strukturę organizacyjną Biblioteki, zakres działania poszczególnych jej oddziałów  

i sekcji, zasady udostępniania zbiorów i inne sprawy szczegółowe związane  

z funkcjonowaniem Biblioteki określają właściwe regulaminy nadane przez Rektora. Projekty 

regulaminów, uzgodnione z Radą Biblioteczną, przedstawia Rektorowi dyrektor Biblioteki. 

 

8. Projekty regulaminów bibliotek innych jednostek organizacyjnych, uzgodnione  

z dyrektorem Biblioteki, zatwierdza kierownik jednostki. 

 

9. W związku z funkcjonowaniem systemu biblioteczno-informacyjnego, Uczelnia przetwarza 

następujące dane osobowe uŜytkowników: imiona i nazwisko, data urodzenia, numer PESEL, 

nazwa i numer dokumentu toŜsamości, adres zameldowania, adres aktualnego pobytu, adres 

elektroniczny, numer telefonu, miejsce pracy, nazwa Uczelni, wydział, forma i kierunek 

studiów, numer indeksu.” 
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6/. w § 107 dodaje się ust. 2 a w brzmieniu: 

 

„2 a. W  posiedzeniach  Uczelnianej  Komisji  Odwoławczej  mogą  uczestniczyć,  bez  prawa 

  udziału w głosowaniu, po jednym przedstawicielu związku zawodowego działającego w Uczelni. 

Związki zawodowe, z wyjątkiem oceny pracy naukowej, mają prawo zajmowania stanowiska przy 

rozpatrywaniu odwołań pracowników w zakresie przestrzegania prawa pracy, o którym mowa w art. 

23 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 79, 

poz. 854, z późniejszymi zmianami).” 

 
§ 2 

 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  

 

 

 

Przewodniczący Senatu 

Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego 

                                           

 prof. dr hab. Leszek Pacholski 


