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UCHWAŁA Nr 96/2015 
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 24 czerwca 2015 r. 
 

zmieniająca Statut Uniwersytetu Wrocławskiego 
 
 
Na podstawie art. 56 ust. 1, w związku z art. 59 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo  
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. W uchwale Nr 32/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 
2012 r. – Statut Uniwersytetu Wrocławskiego wprowadza się następujące zmiany: 
 

1) w § 8 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Bierne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym w 
Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy, którzy nie ukończyli sześćdziesiątego 
siódmego roku życia, a w przypadku osób posiadających tytuł profesora – 
siedemdziesiątego roku życia, pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi, 
zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, studentom oraz doktorantom.”; 

 
2) w § 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Ta sama osoba nie może być członkiem Senatu dłużej niż dwie następujące po 
sobie pełne kadencje. Nie dotyczy to osób wchodzących w skład Senatu w związku z 
pełnieniem funkcji organu jednoosobowego Uniwersytetu, a także prorektora.”; 

 
3) w § 10 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Wakujący mandat powinien być obsadzony w drodze wyborów uzupełniających w 
ciągu miesiąca od dnia zawiadomienia Uczelnianej Komisji Wyborczej o wakacie.”; 

 
4) w § 23 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) uchwalanie, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu studenckiego, 
zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Senat, programów studiów, w tym planów 
studiów;”; 

 
5) po § 26 dodaje się § 26a w brzmieniu: 

„§ 26a. W jednostce utworzonej w celu organizacji indywidualnych studiów 
międzyobszarowych uprawnienia określone: 

1) w art. 190 Ustawy – wykonuje jej kierownik; 
2) w art. 175 Ustawy – wykonuje Dziekan, wskazany w regulaminie jednostki.”; 

 
6) w § 86: 

a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego osoby 
nieposiadającej stopnia naukowego doktora habilitowanego lub tytułu profesora jest 
uzyskanie pozytywnej opinii Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, z 
zastrzeżeniem ust. 4.”, 

 

b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

„3. Na stanowisku profesora wizytującego można zatrudnić osobę będącą 
pracownikiem innej uczelni, która posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub 
tytuł naukowy profesora, a ponadto posiada wybitny dorobek naukowy, z zastrzeżeniem 
ust. 4. 

4. Na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub profesora wizytującego można 
zatrudnić osobę niespełniającą wymagań określonych odpowiednio w ust. 2 i 3, jeżeli 
osoba ta uzyskała stopnień naukowy doktora w Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą 
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i przez co najmniej pięć lat kierowała samodzielnie zespołami badawczymi w innym 
państwie oraz posiada znaczące osiągnięcia naukowe.”; 

 
7) w § 91 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Zatrudnienie na stanowisku profesora następuje na czas określony lub 
nieokreślony, po uzyskaniu opinii Senatu.”; 

 
8) w § 92 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Przepisów o postępowaniu konkursowym nie stosuje się w przypadku zatrudnienia 
na czas określony nauczyciela akademickiego: 

1) skierowanego do pracy w uczelni na podstawie umowy zawartej z zagraniczną 
instytucją naukową; 

2) będącego beneficjentem krajowego konkursu ogłoszonego przez Narodowe 
Centrum Nauki lub Narodowe Centrum Badań i Rozwoju lub międzynarodowego 
konkursu na realizację projektu badawczego związanego z obszarem kształcenia; 

3) zatrudnianego na czas realizacji projektu finansowanego: 
a) ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, 
b) przez inny podmiot przyznający grant; 

4) na tym samym stanowisku, jeżeli poprzednia umowa o pracę była zawarta na czas 
nie krótszy niż trzy lata.”; 

 
9) uchyla się § 93; 

 
10) uchyla się § 94; 

 
11) w § 97 w ust. 1 uchyla się pkt 3; 

 
12) § 99 otrzymuje brzmienie: 

„§ 99.1. Do okresów, o których mowa w § 97 ust. 2 oraz § 98 ust. 3, nie wlicza się 
przerwy związanej z: 

1) urlopem macierzyńskim, dodatkowym urlopem macierzyńskim, urlopem na 
warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowym urlopem na warunkach urlopu 
macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem 
wychowawczym; 

2) pobieraniem zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z 
niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji 
leczniczej. 

2. Bieg terminów, o których mowa w § 97 ust. 2 oraz § 98 ust. 3, ulega zawieszeniu 
na czas wykonywania obowiązków: 

1) pełnomocnika Rektora; 
2) rzecznika dyscyplinarnego; 
3) pełnomocnika dziekana; 
4) prodziekana; 
5) wicedyrektora instytutu; 

nie dłużej niż przez dwie kadencje organów uczelni.”; 
 

13) uchyla się § 100; 
 

14) w § 116 ust. 2-5 otrzymują brzmienie: 

„2. Płatnego urlopu naukowego, o którym mowa w art. 134 ust. 1 Ustawy, Rektor 
może udzielić nauczycielowi akademickiemu posiadającemu co najmniej stopień naukowy 
doktora, nie częściej niż raz na siedem lat zatrudnienia w Uniwersytecie, w wymiarze 
nieprzekraczającym roku w celu przeprowadzenia badań poza uczelnią. Urlop udzielany 
jest na wniosek nauczyciela akademickiego zaopiniowany przez bezpośredniego 
przełożonego, a także radę wydziału lub odpowiednio przez organ kolegialny właściwej 
jednostki organizacyjnej. Do wniosku dołącza się opis planowanych badań. 

3. Urlopu naukowego na przygotowanie rozprawy doktorskiej, o którym mowa w  
art. 134 ust. 3 Ustawy, może udzielić Rektor na wniosek nauczyciela akademickiego 
zaopiniowany przez promotora, a także radę wydziału lub odpowiednio przez organ 
kolegialny właściwej jednostki organizacyjnej. 

4. Urlopu bezpłatnego dla celów naukowych, o którym mowa w art. 134 ust. 4. 
Ustawy, może udzielić Rektor na wniosek nauczyciela akademickiego zaopiniowany przez 
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bezpośredniego przełożonego, a także radę wydziału lub odpowiednio przez organ 
kolegialny właściwej jednostki organizacyjnej. 

5. Urlopu dla poratowania zdrowia, o którym mowa w art. 134 ust. 5 Ustawy, udziela 
Rektor na podstawie orzeczenia lekarskiego. Szczegółowy tryb udzielania urlopu określa 
zarządzenie Rektora.”; 

 
15) w § 128 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

„4a. Osoby pełniące funkcję Rektora i dziekana nie mogą być członkami komisji 
dyscyplinarnej w okresie czterech lat od zaprzestania pełnienia tych funkcji.”; 

 
16) w załączniku Nr 3 w § 16: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W przypadku zaistnienia wakatu na stanowisku Rektora lub prorektora 
Uniwersyteckie Kolegium Elektorów dokonuje wyboru na pozostałą część kadencji. 
Postanowienie to stosuje się odpowiednio do wyborów dziekana i prodziekanów.”, 

 

b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

„3. W przypadku wygaśnięcia mandatu Rektora lub dziekana przed końcem kadencji 
albo zawieszenia w pełnieniu obowiązków, Senat lub rada wydziału powierzają 
obowiązki wymienionego organu jednoosobowego - odpowiednio - jednemu z 
prorektorów lub prodziekanów. 

4. W przypadku wygaśnięcia mandatu jednego z prorektorów lub prodziekanów 
przed końcem kadencji właściwy organ jednoosobowy dokonuje nowego podziału 
zadań pomiędzy swoich zastępców.”. 

 
§ 2. Senat upoważnia Rektora do wydania tekstu jednolitego Statutu Uniwersytetu 

Wrocławskiego ze zmianami wynikającymi z niniejszej uchwały oraz uchwał zmieniających:  
Nr 26/2013 z dnia 27 lutego 2013 r., Nr 56/2013 z dnia 27 marca 2013 r., Nr 99/2013 z dnia 
26 czerwca 2013 r. i Nr 93/2014 z dnia 24 września 2014 r. 

 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 

Przewodniczący Senatu 
Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
 

prof. dr hab. Marek Bojarski 
 


