
ZARZĄDZENIE Nr 183/2021 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 17 listopada 2021 r. 

 

wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 60/2017 Rektora Uniwersytetu 

Wrocławskiego z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zmian organizacyjnych  

w Ogrodzie Botanicznym na Wydziale Nauk Biologicznych  

Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.), w związku  
z § 12 ust. 3 pkt 9 lit q oraz § 120 pkt 8 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego uchwalonego 
uchwałą Nr 102/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 2019 r. zarządza 
się, co następuje: 
 

§ 1. W Regulaminie centrum dydaktyczno-badawczego Ogród Botaniczny, 
stanowiącym Załącznik do zarządzenia Nr 60/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 
dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Ogrodzie Botanicznym na 
Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego wprowadza się następujące 
zmiany: 

 
1/ § 6 otrzymuje brzmienie: 

 
„§ 6 

1. Dyrektorem może być nauczyciel akademicki zatrudniony w 
Uniwersytecie w pełnym wymiarze czasu pracy, posiadający stopień 
naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy. 

2. W Ogrodzie może być powołany jeden zastępca.  
3.   Kandydata na zastępcę proponuje Dziekanowi Dyrektor. 
4. Zastępca Dyrektora jest zastępcą i pełnomocnikiem Dyrektora w 

zakresie przez niego ustalonym. 
5. Zastępcą Dyrektora może być pracownik zatrudniony w Uniwersytecie w 

pełnym wymiarze czasu pracy posiadający tytuł zawodowy magistra lub 
stopień/tytuł naukowy. 

6. Dyrektora powołuje i odwołuje Rektor na wniosek Dziekana 
zaopiniowany przez Radę Wydziału. 

7. Zastępcę Dyrektora Ogrodu powołuje i odwołuje Rektor z inicjatywy 
Dyrektora na wniosek Dziekana. 

8. Kierowników pracowni, zespołów i laboratoriów powołuje i odwołuje 
Rektor z inicjatywy Dyrektora na wniosek Dziekana. 

9. Dyrektor, jego Zastępca oraz kierownicy pracowni, zespołów, 
laboratoriów powoływani są na kadencje odpowiadające ustawowym 
kadencjom władz Uniwersytetu.”; 

 
2/ w § 9 ust. 3 lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b) zastępca Dyrektora,”. 
 

§ 2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi  
ds. badań naukowych.  
 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 

prof. dr hab. Przemysław Wiszewski 

R E K T O R 


