
 

UCHWAŁA NR 69/2021 
SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

z dnia 23 czerwca 2021 r. 
 

w sprawie wzoru oraz zasad nadawania  
odznaki honorowej „Wrocławska Wolność” 

 
Na podstawie § 232 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego uchwalonego uchwałą Nr 102/2019 
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 2019 r., w związku z art. 28 ust. 1 pkt 16 
ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2021 poz. 478,  
z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1.1. Odznaka honorowa „Wrocławska Wolność” przyznawana jest osobom, które  
w okresie dyktatury komunistycznej przed 1989 rokiem, będąc członkami społeczności 
Uniwersytetu Wrocławskiego (pracownikami lub studentami) stawały w obronie podstawowych 
wartości, takich jak wolność, prawda, sprawiedliwość, godność człowieka. 

2. Odznaka stanowi wyraz wdzięczności wspólnoty uniwersyteckiej wobec tych osób,  
a jednocześnie jest wyrazem przywiązania społeczności Uniwersytetu Wrocławskiego do wyżej 
wymienionych wartości.  

 
§ 2.1. Odznakę honorową przyznaje Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego na wniosek 

Kapituły. 
2. Kapitułę, powoływaną przez Rektora, tworzą członkowie społeczności Uniwersytetu, 

uczestnicy działań opozycyjnych przed 1989 rokiem.  
3. Kapituła składa się z 5 osób.  
4. Kadencja Kapituły trwa 4 lata.  
5. Członkowie Kapituły pierwszej kadencji otrzymują odznakę honorową w momencie 

powołania. Kolejnych członków Rektor powołuje spośród osób odznaczonych odznaką honorową. 
 
§ 3.1. Kandydatów do odznaczenia mogą zgłaszać członkowie Senatu Uniwersytetu 

Wrocławskiego, Rady Instytutów i Wydziałów oraz grupy co najmniej 5 pracowników Uniwersytetu.  
2. Wniosek o odznaczenie powinien zawierać opis działalności kandydata, a w przypadku 

wniosku o odznaczenie pośmiertne także wskazanie kontaktu do przedstawiciela najbliższej 
rodziny.  

3. Wnioski składane są w Biurze Rektora, które zapewnia obsługę kancelaryjną Kapituły. 
 
§ 4. W przypadku odznaki przyznanej pośmiertnie przekazuje się ją na ręce przedstawiciela 

najbliższej rodziny. 
 
§ 5. Odznakę wręcza się wraz z dyplomem dokumentującym jej nadanie. 
 
§ 6. Wzór odznaki określa załącznik do niniejszej uchwały. 

 
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 
 

Przewodniczący Senatu UWr 
Rektor: prof. P. Wiszewski 

 
 



 

Załącznik do uchwały Nr 69/2021 Senatu Uniwersytetu  
Wrocławskiego z dnia 23 czerwca 2021 r. 

 
 
 

Wzór odznaki honorowej „Wrocławska Wolność” 
 

 

 
 

 

 

 

 

Opis odznaki: 

Statuetka w formie przycisku do papieru. Niezależnie od położenia statuetki widoczny napis. 

Materiał w kolorze srebra 

Druk 3d 

Wymiar 15x15cm 


