
KOMUNIKAT Nr 79/2021 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego  

z dnia 5 listopada 2021 r. 

 

w sprawie wniosków o odznaczenie odznaką honorową „Wrocławska Wolność”  

 

Działając na podstawie uchwały Nr 69/2021 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 

23 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru oraz zasad nadawania odznaki honorowej 

„Wrocławska Wolność” informuję, że: 

 29 października 2021 r. Rektor powołał Kapitułę odznaki w składzie: 

prof. dr hab. Roman Duda (przewodniczący), 

dr Tadeusz Jakubowski, 

Paweł Skrzywanek, 

prof. dr hab. Jan Sobczyk, 

dr hab. Bożena Szaynok, prof. UWr; 

 do 24 listopada 2021 r. Biuro Rektora przyjmuje wnioski o odznaczenie. 

Podpisany przez wnioskodawców dokument należy złożyć w Biurze Rektora lub 

przesłać skan pocztą mailową na adres: rektor@uwr.edu.pl; 

 14 grudnia 2021 r. Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego przyzna po raz pierwszy 

odznakę honorową „Wrocławska Wolność”. 

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. 

Odznaka honorowa „Wrocławska Wolność” może zostać przyznana także pośmiertnie,  

w takim przypadku przekazuje się ją na ręce przedstawiciela najbliższej rodziny. 

 

W tej edycji chcemy szczególnie uhonorować tych członków naszej wspólnoty, którzy 

zaangażowali się w działalność opozycyjną w czasie stanu wojennego. 

Odznakę honorową przyznaje Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego na wniosek Kapituły. 

Zgodnie z  § 3 ust. 1 ww. uchwały kandydatów do odznaczenia mogą zgłaszać członkowie 

Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rady Instytutów i Wydziałów oraz grupy co 

najmniej 5 pracowników Uniwersytetu. 

Wniosek o odznaczenie powinien zawierać:  

 imię i nazwisko kandydata,  

 jego status na Uniwersytecie Wrocławskim,  

 opis działalności kandydata, szczególnie w czasie, kiedy był członkiem wspólnoty 

akademickiej (max. 1800 znaków), 

 dane kontaktowe min. jednego wnioskodawcy, 

 w przypadku wniosku o odznaczenie pośmiertne także wskazanie kontaktu do 

przedstawiciela najbliższej rodziny, 

 podpisy wnioskodawcy/wnioskodawców. 

Nabór wniosków o odznaczenie ma charakter ciągły. O terminach przyznawania kolejnych 

odznaczeń zdecyduje Kapituła. 

 

 

 

 

prof. dr hab. Przemysław Wiszewski 

R E K T O R 

mailto:rektor@uwr.edu.pl


Załącznik  
do komunikatu Nr 79/2021 
z dnia 5 listopada 2021 r. 

Wniosek o odznaczenie odznaką honorową  

„Wrocławska Wolność” 
……………………..  20        r. 

 

Wnioskodawca/wnioskodawcy: 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

Osoba do kontaktu: 

………………………………………… 

……………………………………….. 

(imię, nazwisko, nr telefonu, e-mail) 

 

……………………………………….. 
(imię, nazwisko, nr telefonu, e-mail przedstawiciela najbliższej rodziny  
Kandydata w przypadku wnioskowania o odznaczenie pośmiertne) 

Dane kandydata: 

………………………………………………………………. 
(imię i nazwisko kandydata) 

 

…………………………………………………………….. 
(status kandydata na Uniwersytecie Wrocławskim) 

 

Opis działalności kandydata szczególnie w czasie, kiedy był członkiem wspólnoty 

akademickiej (max. 1800 znaków) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
podpisy wnioskodawcy/wnioskodawców 


