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BR.001.1.2022.AWK  

 

Protokół Nr 1/2022 zdalnego posiedzenia  
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego  
w dniu 26 stycznia 2022 r. 

 

     

Skład posiedzenia Senatu:  Obecnych:

Rektor – Przewodniczący Senatu, oraz: 1
27 przedstawicieli nauczycieli akademickich: profesorów i profesorów Uniwersytetu 26
11 przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich 10
1 przedstawiciel doktorantów 1

10 przedstawicieli studentów 2
3 przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 3

15 osób uczestniczących z głosem doradczym 14
   

Uprawnionych do głosowania: 53 43
 
Obecni:   

1. prof. dr hab. Przemysław Wiszewski 
2. dr hab. Robert Alberski prof. UWr 
3. dr hab. Sławomir Berski prof. UWr 
4. dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr 
5. prof. dr hab. Gabriela Bugla-Płoskońska 
6. prof. dr hab. Marcin Cieński 
7. prof. dr hab. Zuzanna Drulis-Kawa 
8. prof. dr hab. Mariusz Jabłoński 
9. dr hab. Wioletta Jedlecka prof. UWr 
10. prof. dr hab. Tomasz Jurdziński 
11. prof. dr hab. Ewa Kębłowska-Ławniczak 
12. prof. dr hab. Karol Kiczka 
13. dr hab. Maciej Kryza prof. UWr 
14. dr hab. Robert Kucharczyk prof. UWr 
15. dr hab. Arkadiusz Lewicki prof. UWr  
16. prof. dr hab. Jerzy Marcinkowski 
17. dr hab. Henryk Marszałek prof. UWr 
18. dr hab. Dorota Nowak prof. UWr 
19. dr hab. Joanna Nowosielska-Sobel prof. UWr 
20. prof. dr hab. Wanda Patrzałek 
21. prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz 
22. prof. dr hab. Jan Sobczyk 
23. prof. dr hab. Jacek Świątkowski 
24. prof. dr hab. Michał Tomczak 
25. prof. dr hab. Robert Wysocki 
26. prof. dr hab. Jolanta Zakrzewska-Czerwińska 
27. prof. dr hab. Eugeniusz Zych 
28. dr Justyna Ciuraszkiewicz 
29. dr Tomasz Greczyło 
30. dr hab. Marcin Kadej prof. UWr 
31. dr hab. Paweł Klint prof. UWr 
32. dr Barbara Kowalczyk 
33. dr Jakub Michaliszyn 
34. dr hab. Jarosław Panek 

 

35. dr hab. Andrzej Raczyk 
36. dr Tomasz Wysłobocki 
37. dr hab. Jacek Zieliński 
38. mgr Mateusz Bartoszewicz 
39. Ewa Motała 
40. Barbara Skiepko 
41. mgr Krzysztof Demczyszyn 
42. Andrzej Jabłoński 
43. mgr Tomasz Moskal 
44. prof. dr hab. Dariusz Adamski 
45. mgr Dominik Delczyk 
46. dr hab. Rafał Juchnowski 
47. dr hab. Tomasz Kalisz prof. UWr 
48. dr Anna Kałużna 
49. Patryk Korolko 
50. dr Jan Kusznierz 
51. dr Paweł Laskoś-Grabowski 
52. mgr Urszula Łupkowska-Bugaj 
53. mgr Ewa Majewska-Machaj 
54. dr Leszek Ryk 
55. mgr Barbara Starnawska 
56. dr Katarzyna Uczkiewicz 
57. dr Anna Wieczorkowska 

 

Nieobecni:   

1. dr hab. Piotr Krzysztof Marszałek prof. UWr 
2. mgr Iwona Nowicka (uspr.) 
3. Karol Guzikowski (uspr.) 
4. dr hab. Patrycja Matusz prof. UWr 
 

 

Przewodniczył: JM Rektor prof. dr hab. Przemysław Wiszewski 
Protokołowała: mgr Agata Walczak-Kaszuba 

Lista obecności w załączeniu.  



2 

1. Przyjęcie porządku obrad.  
Posiedzenie Senatu otworzył JM Rektor P. Wiszewski witając wszystkich przybyłych. Rektor przeszedł do 
odczytania listy obecności, po czym przypomniał zasady obowiązujące podczas obrad zdalnych, w tym zasady 
oddawania głosów. Następnie zapytał o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. O głos poprosił 
przedstawiciel OZZ Inicjatywa Pracownicza P. Laskoś-Grabowski, który zaproponował rozszerzenie porządku 
obrad o dyskusję oraz głosowanie nad uchwałą w sprawie sytuacji na Uniwersytecie Pedagogicznym  
w Krakowie. Pismo w tej sprawie zostało zamieszczone w materiałach Senatu. Wyjaśnił, że zgodnie  
z doniesieniami prasowymi od wielu miesięcy w tej Uczelni ma miejsce bardzo niepokojąca sytuacja związana 
głównie z licznymi zwolnieniami m.in. osób zajmujących kierownicze stanowiska oraz przedstawicieli 
organizacji związkowych. W tej sprawie głos zabrali również Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Rzecznik 
KRASP. W piśmie zaproponowana została treść uchwały, która może zostać zmodyfikowana zgodnie z wolą 
Senatu; chodzi przede wszystkim o to, aby wysłać sygnał, że sytuacja jest obserwowana przez środowisko 
akademickie w Polsce ze szczególną uwagą. Następnie głos zabrał dr J. Michaliszyn, który poparł powyższy 
wniosek. Powiedział, że rozumie, że jest pewna obawa związana z tą sytuacją, Gazeta Wyborcza napisała 
nawet, że Kraków jest tylko poligonem testowym i jeżeli takie działania nie zostaną powstrzymane to obejmą 
również kolejne uczelnie, na przykład Uniwersytet Wrocławski, stąd wydaje się zasadne podjęcie dyskusji na 
ten temat, choć nie jest przekonany, że koniecznie zakończoną przyjmowaniem uchwały. Wniósł zatem  
o rozszerzenie porządku obrad o dyskusję w tej sprawie. Przedstawiciel studentów P. Korolko wyraził poparcie 
dla głosów swoich przedmówców. Dodał, że środowisko studenckie na arenie ogólnopolskiej także otrzymało 
sygnały o stosowaniu niepokojących praktyk w stosunku do studentów tej uczelni, zatem uważa, że taka 
dyskusja jest potrzebna. Przedstawiciel ZZNA UWr R. Juchnowski również poparł zgłoszony wniosek. 
Stwierdził, że jest to inicjatywa warta uwagi Senatu. Rektor zapytał, czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos  
w tej sprawie? Nikt się nie zgłosił. Rektor zarządził głosowanie nad uzupełnieniem porządku obrad o punkt w 
brzmieniu: Dyskusja nad sytuacją na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Wniosek uzyskał poparcie 
większości głosów (przy 5 głosach wstrzymujących). Następnie Rektor zapytał, czy są inne uwagi? Wobec 
braku uwag zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad zmienionego w następujący sposób:  
w punkcie szóstym odbędzie się dyskusja nad sytuacją w Uniwersytecie Pedagogicznym, natomiast wolne 
wnioski zostaną przesunięte do punktu siódmego. 
Senat jednomyślnie przyjął porządek obrad w dalszym brzmieniu:  
2. Przyjęcie protokołów posiedzeń Senatu UWr. 

2.1. Protokół nadzwyczajnego posiedzenia Senatu w dniu 8 grudnia 2021 r. 
2.2. Protokół posiedzenia Senatu w dniu 22 grudnia 2021 r.  

3. Komunikaty i informacje.  
4. Wniosek Wydziału Nauk Biologicznych w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu  

dr. Józefa Krawczyka na czas nieokreślony od dnia 1 lutego 2022 r.  
5. Wnioski dydaktyczne. 

5.1. Wniosek Wydziału Nauk Społecznych w sprawie programu studiów dla kierunku Global 
Communication II stopnia dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego 
2022/2023. 

5.2. Wniosek Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych w sprawie uchylenia uchwały Nr 95/2019  
w sprawie programu studiów dla kierunku historia cywilizacji śródziemnomorskich. 

5.3. Zmiana uchwały Nr 104/2021 w sprawie zasad i trybu rekrutacji obywateli polskich na studia  
w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023 w zakresie 
uchylenia zasad rekrutacji na kierunki: anglistyka, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, historia 
cywilizacji śródziemnomorskich, europeistyka. 

5.4. Zmiana uchwały Nr 105/2021 w sprawie zasad i trybu rekrutacji cudzoziemców na studia  
w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023 w zakresie 
uchylenia zasad rekrutacji na kierunki: anglistyka, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, historia 
cywilizacji śródziemnomorskich, europeistyka. 

5.5. Regulamin potwierdzania efektów uczenia się oraz zasad przyjęcia na studia na podstawie 
potwierdzonych efektów uczenia się.  

6. Dyskusja nad sytuacją na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. 
7. Wolne wnioski. 
 
2. Przyjęcie protokołów posiedzeń Senatu UWr. 
2.1. Protokół nadzwyczajnego posiedzenia Senatu w dniu 8 grudnia 2021 r. 
2.2. Protokół posiedzenia Senatu w dniu 22 grudnia 2021 r.  
Rektor zapytał o uwagi. Na posiedzeniu uwag nie zgłoszono. Rektor zarządził głosowanie.  
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Wyniki głosowania:  
ad 2.1: oddano 42 głosy, 39 za i 3 wstrzymujące; 
ad 2.2: oddano 42 głosy, 39 za i 3 wstrzymujące. 
 
3. Komunikaty i informacje.   
Rektor poprosił o uczczenie minutą ciszy pamięci zmarłych pracowników Uczelni: dr. Jerzego Bema z Instytutu 
Astronomicznego, dr. hab. Janusza Bylińskiego z Biblioteki WPAE, prof. Zofii Gacy-Dąbrowskiej oraz  
prof. Małgorzaty Komzy z Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Anny Strusińskiej z Biblioteki 
Uniwersyteckiej.  
Informacje Rektora: 
– Uniwersytet Wrocławski przystąpił do sieci uniwersytetów europejskich Arqus. Wejście Uniwersytetu do tej 

sieci ma szczególne znaczenie, ponieważ obok bycia uczelnią badawczą, jest to jeden z najważniejszych 
celów strategicznych Uniwersytetu, tzw. „druga noga”, na której Uniwersytet chce oprzeć swój rozwój, aby 
w kolejnym kroku znaleźć się w elitarnym gronie uczelni europejskich, które będą postrzegane jako rdzeń 
kształtującego się europejskiego systemu szkolnictwa wyższego. W tej chwili wspólnie z całą siecią i już 
jako jej członek, UWr uczestniczy w pracach nad aplikacją o środki na wsparcie projektu uniwersytetów 
europejskich na kolejne 4 lata przez Komisję Europejską. UWr pracuje w zespole, który jest odpowiedzialny 
za część poświęconą dziedzictwu kulturowemu, ale pracownicy Uniwersytetu są także członkami innych 
zespołów opracowujących cele i działania związane z pozostałymi obszarami, które znajdą się w aplikacji. 
Oczywiście ważne jest, że dzięki tym działaniom Uniwersytet pozyska środki na zwiększenie swojego 
potencjału w zakresie umiędzynarodowienia dydaktyki, ale istotne jest przede wszystkim to, że UWr 
wzmocni swoje relacje z naprawdę dobrymi uczelniami; ponadto Komisja Europejska będzie ogłaszała 
dedykowane programy na finansowanie badań dla uniwersytetów, które znajdują się w sieci uniwersytetów 
europejskich;  

– podpisana została umowa z Siecią Badawczą Łukasiewicz. Uniwersytet Wrocławski jako pierwszy 
uniwersytet klasyczny został włączony do grona najbliższych współpracowników Sieci. Generalnie Sieć 
Łukasiewicz stanowią zespoły jednostek zajmujących się działaniami aplikacyjnymi tj. przenoszących w 
wymiar aplikacyjny to, co uniwersytety starają się zaproponować w ramach prowadzonych przez siebie 
badań naukowych. Na bazie tej umowy Uniwersytet będzie mógł wypracować mechanizmy pozwalające  
w pełni korzystać nie tylko z zasobów najbliższego partnera Sieci - Instytutu PORT, ale także pozostałych 
jednostek. Prezes Sieci Piotr Dardziński podczas rozmowy podzielił się informacją, że także wiele innych 
jednostek jest zainteresowanych współpracą z UWr, w tym dołączeniem Uniwersytetu m.in. do programów 
z konkursu Horyzont Europa. Współpraca ta stanowi dla Uniwersytetu dużą szansę na to, aby prowadzone 
w zakresie podstawowym badania naukowe, mógł w większym zakresie przenosić w wymiar aplikacyjny, 
ale także, aby mógł oferować swojemu otoczeniu społecznemu lepsze warunki współpracy. 

Następnie Rektor oddał głos Prorektorowi Adamskiemu.   
Prorektor D. Adamski powiedział, że chciałby odnieść się do spamu, który został wysłany do pracowników 
Uczelni w nocy z poniedziałku na wtorek przez trzy organizacje związkowe. Dlaczego mówi o tym na 
posiedzeniu Senatu? Otóż sama treść, meritum sprawy, dotyczy zagadnień, którymi zainteresowana jest 
społeczność akademicka i Senat to właściwe miejsce, żeby o takich kwestiach dyskutować. Chciałby się 
odnieść nie tylko do punktów, które pojawiły się w przesłanym niedawno spamie, ale również do tego, jakie 
działania planuje podjąć Uniwersytet wobec tego typu działań. Wiadomość przesłana do pracowników została 
skonstruowana w odpowiedzi na stanowisko Rektora. W tej sprawie wypowie się z kilku powodów, po pierwsze 
dlatego, że zostały w niej poruszone kwestie prawne, a po drugie, ponieważ odniesiono się również do 
pewnych zadań i działań, którymi zajmował się do tej pory lub które będzie koordynował w najbliższym czasie. 
W przesłanym pracownikom spamie pojawiła się informacja, że związki zawodowe chciałyby mieć wpływ na 
zmiany w regulaminie organizacyjnym. Związki zawodowe w ten sposób odniosły się do ostatniej zmiany 
regulaminu organizacyjnego, dotyczącej reorganizacji funkcjonowania działów technicznych. Pojawił się 
argument, że Rektor naruszył Kodeks pracy, konkretnie przepis, który mówi, że pracodawca konsultuje  
z pracownikami lub ich przedstawicielami działania związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. Modyfikacje 
regulaminu organizacyjnego w zakresie zmiany kompetencji działów technicznych w żaden sposób nie są 
jednak związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. Prorektor zadeklarował, że wszystkie działania związane 
z bezpieczeństwem i higieną pracy będą konsultowane ze związkami zawodowymi. Wskazał ponadto, że w 
wiadomości pojawiła się również informacja na temat Państwowej Inspekcji Pracy; w tym kontekście nie sądzi, 
żeby jakikolwiek inspektor pracy zechciał w ogóle pochylić się nad tak karkołomną interpretacją przedstawioną 
przez osoby podpisane pod spamem, jak konieczność konsultacji ze związkami zawodowymi reorganizacji 
działów administracyjnych Uniwersytetu. Ale jeżeli tak by się rzeczywiście stało, chętnie porozmawia z 
inspektorem pracy na temat tego, jaki jest zakres działań pracodawcy związany z bezpieczeństwem i higieną 
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pracy. Natomiast w kontekście modyfikacji kompetencji działów technicznych i związanych z tym roszad 
personalnych ważniejsze jest to, że doszło do nich, ponieważ niewystarczająco dobrze funkcjonowała 
poprzednia struktura. Brak satysfakcji z tego, jak ta struktura dotąd funkcjonowała, był podkreślany m.in. na 
posiedzeniach senackiej Komisji Inwestycji i Majątku, na których całkiem aktywni byli, i to w konstruktywny 
sposób, przedstawiciele związków zawodowych. Właśnie konsekwencją tego niezadowolenia z efektywności 
działania Uczelni w tym obszarze, podzielanego przez władze Uniwersytetu, stała się modyfikacja regulaminu 
organizacyjnego. Kolejna kwestia związana z zagadnieniem poruszonym przez związki zawodowe dotyczy 
tego, że władze Uczelni dostrzegają zalety szerokiego procesu konsultacji planowanych działań. Dość 
intensywnie konsultowane są projekty aktów wewnętrznych z dziekanami w ramach Kolegium Rektorsko-
Dziekańskiego. Jest to interakcja bardzo konstruktywna, bardzo merytoryczna. Takie konsultacje odbywają 
się również w ramach komisji, w tym Komisji Inwestycji i Majątku, na której omawiane będą na przykład 
wszelkie projekty dotyczące zmian w procesie inwestycyjnym. Prorektor przez długi czas liczył, że takie 
konsultacje będą również możliwe ze związkami zawodowymi. Niestety, od dwóch miesięcy nie dochodzi do 
spotkania w sprawie regulaminu wynagradzania, ponieważ związki zawodowe zajęte są innymi sprawami  
i można odnieść wrażenie, że perspektywa konstruktywnej, rzeczowej rozmowy się oddala. Niezależnie od 
powyższego oraz z uwagi na to, że konieczne jest wprowadzenie zmian do regulaminu wynagradzania oraz 
do innych, powiązanych z tym regulaminem, zarządzeń, zarówno związki zawodowe, jak i gremia, z którymi 
doświadczenia konsultacji są tak konstruktywne, w tym Kolegium Rektorsko-Dziekańskie, otrzymają w 
niedługim czasie propozycje zmian regulaminu wynagradzania oraz zmian m.in. w zarządzeniu dotyczącym 
nagród. W tych propozycjach znajdzie się z pewnością podwyższenie wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe oraz przywrócenie premii kwartalnej. Jeżeli związki zawodowe będą chciały w sposób 
konstruktywny rozmawiać, Prorektor jest na to otwarty. A jeżeli nie, w ramach możliwości, jakie przewiduje 
prawo, procedowane będą te modyfikacje, które są istotne dla pracowników i powinny zostać wprowadzone 
jak najszybciej. W spamie związków zawodowych pojawił się również punkt dotyczący Fundacji dla 
Uniwersytetu Wrocławskiego. Jakiś czas temu Prorektor wyjaśniał, jaka jest sytuacja Fundacji. Trafiały do 
niego również głosy, jakoby mogło dojść do sprzeniewierzenia środków Fundacji; takie insynuacje pojawiły się 
również w tym mailu. Prorektor chciałby wyraźnie podkreślić, że kiedy pojawił się w Fundacji, ta kwestia w 
pierwszej kolejności stała się przedmiotem jego zainteresowania. Nie znalazł najmniejszych poszlak, żadnych 
dowodów na tego typu działalność. Skąd wzięła się niedobra sytuacja finansowa Fundacji? Prorektor posłużył 
się przykładem. Jeżeli podmiot prowadzący działalność zatrudnia dwie osoby i każda z nich otrzymuje 
wynagrodzenie 5 tys. zł brutto miesięcznie, to miesięczne koszty osobowe wynoszą 10 tys. zł, czyli 120 tys. zł 
rocznie (jest to sytuacja zbliżona do tej, jaka miała miejsce w Fundacji). Jeśli do tego dochodzą inne niż 
osobowe koszty działalności, powiedzmy bardzo niewielkie, w wysokości np. 10 tys. zł rocznie, to roczny koszt 
funkcjonowania takiego podmiotu wyniesie 130 tys. zł. Przy założeniu, że jego model biznesowy zakłada  
10 proc. prowizji od obrotu, to gdy obrót wyniesie rocznie 1,5 mln zł, marża, którą będzie w stanie 
wygospodarować, wyniesie 150 tys. zł, a dochód - różnica między przychodami a kosztami - będzie na 
poziomie 20 tys. zł. Co się wydarzy w sytuacji kiedy obrót w kolejnym roku zmniejszy się np. pięciokrotnie? 
Wówczas spadnie marża, a jeżeli nie zmniejszą się koszty, to powstanie strata. Ale jeśli w kolejnym roku - 
roku nr 3 - taki podmiot będzie w stanie wygenerować obrót na wyższym poziomie niż w roku nr 1, np. 3 mln 
zł, to przy tych samych kosztach z nawiązką wyrówna stratę z roku nr 2. Wracając do kwestii Fundacji to 
wyraźny spadek przychodów odnotowany został w roku 2019. W roku 2020 przyszła pandemia i przychody 
Fundacji załamały się jeszcze bardziej, a Fundacja ponosiła ciągle koszty wynagrodzeń osobowych. Doszło 
do kolejnej straty, większej niż rok wcześniej. W ubiegłym roku Rektor Wiszewski podjął intensywne działania, 
aby zainteresować fundatora (KGHM) współpracą z Fundacją i Uniwersytetem. Na tym etapie Prorektor nie 
może zdradzić dodatkowych szczegółów, bo rozmowy trwają a dużo zależy od czynników, na które Uczelnia 
nie ma wpływu. Ale o ile wszystko pójdzie dobrze, zaistnieje nie tylko możliwość poprawy sytuacji finansowej 
Fundacji, ale również poczynienia pewnych działań z dużym pożytkiem dla Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Trzeci punkt zawarty w mailu związków zawodowych dotyczył tego, czy Rektor Wiszewski uzyskał skutecznie 
zgodę Rady Uniwersytetu Wrocławskiego na dodatkowe źródło dochodu (chodzi o wynagrodzenie z grantu 
badawczego). W mailu pojawił się argument, że cyt. „Rektor najwyraźniej zapomniał o tym, że prawo nie działa 
wstecz”. Prorektor wyjaśnił, że rzeczywiście obowiązuje zasada lex retro non agit, czyli zakaz działania prawa 
wstecz, ale ona dotyczy ustaw, aktów normatywnych tworzonych przez państwo, i to tylko tych szczególnie 
głęboko ingerujących w prawa jednostek. Nie stosuje się jej natomiast do aktów stosowania prawa, takich jak 
orzeczenia sądowe czy decyzje. W tym przypadku Rada Uniwersytetu zastosowała prawo, konkretnie art. 125 
ustawy 2.0, który mówi, że: Wykonywanie dodatkowego zajęcia zarobkowego przez rektora uczelni publicznej 
wymaga uzyskania zgody rady uczelni. Zgoda jest wydawana na okres kadencji. Nie ma w cytowanym 
przepisie mowy o tym, że ma to być zgoda uprzednia, że powinna zostać wydana w zawitym terminie tygodnia 
lub miesiąca od początku kadencji rektora. To oznacza w sposób jednoznaczny, że zgoda może być udzielona 
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w dowolnym momencie z tym zastrzeżeniem, że nie można w niej zastrzec krótszego okresu udzielenia zgody 
niż do końca kadencji. Oczywiście jeżeli zdarzyłoby się tak, że rektor jakiejkolwiek uczelni podjąłby działalność 
zarobkową zanim rada uczelni wydałaby na to zgodę, ryzykuje daleko idące konsekwencje, jeśli rada uczelni 
następnie tej zgody by nie udzieliła. Prorektor ma wrażenie, że nonsensowny argument o naruszeniu przez 
Rektora Wiszewskiego ustawy 2.0 został użyty w innym celu niż ustalenie, jakie reguły obowiązują rektora. 
Nie chodzi o to, żeby zapewnić zgodność działania Uniwersytetu z przepisami prawa, tylko o to, żeby pozbyć 
się Rektora, żeby mieć wpływ na następne władze Uczelni. Takie działanie jest bardzo szkodliwe nie dla 
Rektora, nie dla władz Uniwersytetu, jest szkodliwe dla Uniwersytetu Wrocławskiego. Szerszy wniosek, który 
w związku z tym się nasuwa, dotyczy tego, że Uniwersytet bardziej musi dbać, w sensie prawnym,  
o egzekwowanie reguł prawnych, kiedy chodzi o jego dobra osobiste. Prorektor zaznaczył, że Uniwersytetowi 
również prawa osobiste przysługują i że obecnie są szargane. Istnieją jednak instrumenty prawne, które 
pozwalają działać w takich przypadkach. Naruszenia dóbr osobistych, Uniwersytetu ale również jego 
pracowników, mogą się pojawić na forach internetowych, jeśli przekraczane są tam granice wolności 
wypowiedzi. W najbliższym czasie społeczności uniwersyteckiej przekazany zostanie komunikat na temat 
obowiązujących w tym zakresie reguł. Jako prawnik Prorektor zdaje sobie sprawę z tego, że niektóre osoby, 
zwłaszcza młode, mogą po prostu o tym nie wiedzieć, dlatego zanim podjęte zostaną jakiekolwiek dalsze 
działania, w pierwszej kolejności w przystępny sposób społeczność poinformowana zostanie o dotyczących 
tej materii przepisach. W przypadkach, w których rzecznik antydyskryminacyjny i prawnicy Uniwersytetu dojdą 
do przekonania, że przekroczone zostały granice wolności wypowiedzi, Uniwersytet będzie poszkodowanym 
udzielał pomocy. Uniwersytet jako instytucja powinien pomagać takim osobom, powinien również dbać o swoje 
dobra osobiste i interweniować wtedy, kiedy są one naruszane. Ostatnia kwestia, o której Prorektor chciałby 
powiedzieć, dotyczy przesyłania przez związki zawodowe spamu - czyli korespondencji, na którą odbiorca nie 
wyraził zgody i nie ma innej formalnej podstawy legalizującej przetwarzanie w ten sposób danych osobowych 
odbiorcy. Można odnieść wrażenie, że organizacje związkowe czują się zwolnione z obowiązków 
administratora danych osobowych zapisanych w RODO. Postępując zgodnie z logiką przyjętą przez związki 
zawodowe, jeżeli ktoś chciałby utworzyć na Uniwersytecie związek zawodowy np. antyszczepionkowców, to 
byłby uprawniony do rozsyłania pracownikom treści zniechęcających do szczepień tylko dlatego, że w 
zasadzie wszyscy mają swoje dane osobowe w postaci adresów mailowych opublikowane na stronie 
internetowej. Prorektor chciałby zapewnić, że system tak nie działa. Podkreślił też, że zakaz rozsyłania spamu 
wynika nie tylko z RODO, ale też z jednego z zarządzeń uniwersyteckich; istnieje co prawda możliwość 
przesłania wiadomości mailowych do dużej grupy osób bez zgody odbiorców przy pomocy list dystrybucyjnych, 
ale trzeba uzyskać na to zgodę, a okolicznością weryfikowaną w trakcie procesu wyrażania zgody jest 
wyłącznie zgodność z przepisami RODO. Osoby, które rozsyłają spam sprzecznie z obowiązującymi regułami, 
w najbliższym czasie otrzymają wezwanie do zaprzestania takiego działania, a jeżeli to nie zadziała, Uczelnia 
skontaktuje się w tej sprawie z Urzędem Ochrony Danych Osobowych. Na kanwie tej sytuacji Prorektor podał, 
że ostatnie doświadczenia jasno wskazują na konieczność zwiększenia bezpieczeństwa informatycznego, nie 
tylko ze względu na obecną podatność uczelni na spamowanie, ale również ze względu na to, że obowiązujące 
w tym zakresie reguły są nieadekwatne do zagrożeń. W niedalekiej przyszłości wprowadzony więc zostanie 
nowy regulamin bezpieczeństwa informatycznego, również dlatego, aby uniknąć sytuacji, jaka zdarzała się w 
innych uczelniach tj. kar za niespełnianie standardów bezpieczeństwa. Na koniec Prorektor powiedział, że 
zawsze liczył na to, że związki zawodowe będą przekazywały informacje w zakresie nieprawidłowości w 
funkcjonowaniu Uczelni, aby wspólnie móc ustalić, czy zachodzi strukturalna nieprawidłowość wymagająca 
modyfikacji funkcjonowania Uniwersytetu, czy konflikt osobisty, który powinien zostać wyeliminowany na 
drodze polubownej. Posiadanie przez instytucję takich mechanizmów jest bardzo ważne dla jej prawidłowego 
funkcjonowania. Na początku kadencji rzeczywiście taka wymiana, dialog, ze związkami zawodowymi miały 
miejsce, ale później już nie. Dlatego teraz - już bez oglądania się na związki zawodowe, najwyraźniej zajęte 
innego rodzaju działalnością - stworzona zostanie w Uczelni ścieżka, procedura dla sygnalistów, dla osób, 
które będą chciały poinformować o tym, że coś nie działa poprawnie. Nie czekając na ustawę w sprawie 
sygnalistów Uczelnia jest w stanie stworzyć proste procedury, które pozwolą pracownikom zgłaszać 
zauważone nieprawidłowości w funkcjonowaniu organizacji.    
Rektor zapytał, czy pozostali prorektorzy chcieliby zabrać głos? Wobec braku zgłoszeń Rektor oddał głos 
Przedstawicielowi ZZNA prosząc o zwięzłość wypowiedzi, ewentualnie zabranie głosu w wolnych wnioskach. 
Przedstawiciel ZZNA UWr R. Juchnowski podał, że chciałby odnieść się ad vocem do wypowiedzi Prorektora 
Adamskiego. Pierwsza rzecz, o której wyjaśnienie chciałby prosić, dotyczy interpretacji prawnej dodatkowego 
wynagrodzenia Rektora. Odniósł wrażenie, że stosując logikę wypowiedzi i rozumowania Prorektora 
Adamskiego, należałoby przyjąć, że taka zgoda może zostać udzielona równie dobrze pod koniec kadencji, 
co wydaje się być dosyć absurdalne. Uważa, że taką zgodę należy uzyskać przed podjęciem działania. Jeżeli 
dysponuje dobrymi informacjami to pracownicy występują do Rektora o udzielenie zgody na dodatkowe 
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zatrudnienie przed jego podjęciem, a nie w trakcie jego trwania. Taka interpretacja wydaje mu się zatem dość 
karkołomna. Na marginesie dodał, że pracownicy również nie uzyskują od Rektora zgody na podjęcie 
dodatkowego zatrudnienia, podczas gdy Rektor sam występuje o udzielenie takiej zgody. To również wydaje 
mu się być nieco dziwne. Wtrącił jeszcze dygresję do wypowiedzi Prorektora w kwestii ustaw. Zwrócił uwagę, 
że jeżeli w aktach normatywnych wyższego rzędu stosuje się zasadę niedziałania prawa wstecz, to tym 
bardziej w aktach niższego rzędu powinna być ona stosowana, i to nie tylko w tych państwowych, ale również 
instytucji; one także mają wymiar prawny i niosą za sobą pewnego rodzaju konsekwencje. Co do kwestii 
związanych z rozsyłaniem tzw. spamu (sam by tego tak nie nazwał, nazwał by to raczej informacjami dla 
pracowników), to należy zwrócić uwagę, że żadnych nieprawdziwych informacji nie rozesłano. Jeśli chodzi 
natomiast o sposób komunikowania się zauważył, że to Uniwersytet musiał przepraszać za sposób w jaki 
komunikował się odpowiedni dział do tego powołany.  
Prorektor D. Adamski stwierdził, że jego przedmówca najwyraźniej nieuważnie słuchał jego wypowiedzi. 
Podkreślił raz jeszcze, że jeżeli prawodawca chciałby, ażeby zgoda rady uczelni była wyłącznie uprzednia, to 
tak by to zapisał w ustawie. Ale tego nie zrobił. Oznacza to, że rzeczywiście zgoda mogłaby być również 
udzielona w sposób następczy, ale rektor podejmując działalność zarobkową przed uzyskaniem zgody rady 
uczelni ryzykuje, że rada będzie w takiej sytuacji mniej skłonna wyrazić swoją zgodę, a jeśli jej odmówi, 
kadencja rektora może zostać przerwana. Z kolei zasada lex retro non agit dotyczy aktów normatywnych,  
a akty normatywne to zupełnie co innego niż akty stosowania prawa. W przypadku decyzji rady uczelni ma się 
do czynienia z aktami stosowania prawa, więc powyższa zasada nie może mieć do nich zastosowania.    
Na tym Rektor zamknął dyskusję i przeszedł do kolejnego punktu. 
 
4. Wniosek Wydziału Nauk Biologicznych w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora 
Uniwersytetu dr. Józefa Krawczyka na czas nieokreślony od dnia 1 lutego 2022 r. 
Dziekan M. Kadej przedstawił dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny Kandydata.  
Następnie Rektor otworzył dyskusję. W dyskusji głos zabrali: 
Prorektor G. Bugla-Płoskońska powiedziała, że w jej opinii Kandydat jest prekursorem w inicjowaniu działań 
mających na celu pozyskiwanie grantów na rozwój dydaktyki. Jest to rzecz unikalna, ponieważ szukanie 
środków poza Uczelnią na rozwój obszaru dydaktycznego nie jest powszechne wśród pracowników; obecnie 
wokół dr. Krawczyka jest już grupa osób, która nauczyła się tej umiejętności, w tym niełatwej współpracy  
z NCBiR. Podkreśliła, że Kandydat jest kontynuatorem, a obecnie współtwórcą i jedną z twarzy wrocławskiej 
szkoły nauczania nauczycieli biologii. Dzięki wieloletniej pasji i zaangażowaniu lista sukcesów absolwentów 
Uniwersytetu jeśli chodzi o nauczanie biologii jest naprawdę długa. Tych kilkanaście już pokoleń absolwentów 
to dzisiaj świetni nauczyciele nie tylko w regionie, ale w całej Polsce, którzy nawiązują również kontakty z 
Uczelnią, w której się wykształcili. Uważa, że jest to spuścizna, która często jest niedoszacowana i jej nie 
widać w cyfrach, w jakichś konkretnych liczbach, ale widać to po prostu w potencjale ludzi, którzy później 
wracają na Uczelnię ze swoimi młodszymi kolegami.  
Prof. R. Kucharczyk również wyraził poparcie dla zgłoszonej kandydatury podkreślając innowacyjność metod 
dydaktycznych wykorzystywanych w kształceniu studentów przez dr. Krawczyka. Kilkanaście lat temu kiedy  
o zdalnym nauczaniu praktycznie nikt nie mówił dr. Krawczyk prowadził już dla swoich studentów, w ramach 
studiów zamawianych, regularne kursy e-learningowe. Chciałby jednak zabrać głos w nieco innej sprawie. 
Dziekan Kadej referując wniosek wspomniał, że jest to pierwszy wniosek awansowy w grupie pracowników 
dydaktycznych. Chciałby uściślić, że jest to pierwszy wniosek, który dotarł na Senat. Słyszał, że wniosków było 
więcej, nie uzyskały one jednak pozytywnej rekomendacji Zespołu ds. awansów. Pomijając ciekawość ile 
faktycznie było takich wniosków, a zatem jakim zainteresowaniem ze strony pracowników dydaktycznych 
Uniwersytetu cieszy się ta nowa ścieżka awansowa, chętnie dowiedziałby się czego zabrakło wnioskom, które 
nie trafiły na Senat. Powód dlaczego o to pyta jest dość osobisty, utylitarny, ponieważ tak jak każdy, kiedy 
ocenia wniosek robi to w odniesieniu do innych wniosków. Osoby składające wniosek zapewne zdawały sobie 
sprawę z przesłanek określonych w odpowiednim zarządzeniu dotyczącym awansów, a jednak okazało się, 
że przeszacowały swoje szanse. Czy dlatego tak się stało, że równocześnie pojawił się wniosek dr. Krawczyka, 
który był po prostu lepszy, czy dlatego, że obiektywnie rzecz ujmując nie spełniły wymaganych kryteriów? 
Uważa, że istotne w tej sprawie może okazać się to, aby pewna informacja zwrotna docierała do potencjalnych 
kandydatów, wnioskodawców, którzy na podstawie analizy porównawczej będą mogli w bardziej realistyczny 
sposób oszacować swoje szanse. Zdaje sobie sprawę, że Zespół ma charakter doradczy i opiniuje wnioski, 
natomiast decyzje podejmuje Rektor, stąd nie wie, czy informacje zawarte w rekomendacjach Zespołu 
mogłyby zostać upublicznione, ale wydaje mu się, że taka wiedza byłaby korzystna zarówno dla senatorów 
podczas głosowań, którzy uzyskaliby niejako wiedzę o tym jaki poziom referencyjny został ustalony, ale przede 
wszystkim byłaby korzystna dla społeczności, czyli potencjalnych kandydatów do awansu.  
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Dziekan M. Kadej odnosząc się do pierwszej części wypowiedzi prof. Kucharczyka podkreślił, że dr Krawczyk 
od wielu już lat uczestniczy w międzyuczelnianych konferencjach dydaktycznych, na których przedstawiane 
są m.in. wyniki stosowania innowacyjnych rozwiązań w nauczaniu przedmiotu biologia, nie tylko na poziomie 
uczelni wyższej, ale także na niższych poziomach kształcenia. Dodał, że dr Krawczyk jest dyplomowanym 
nauczycielem i jego działalność wyróżnia się na tle kraju z punktu widzenia dydaktyki, zresztą za osiągnięcia 
na tym polu był niejednokrotnie nagradzany. 
Prorektor E. Zych zwrócił uwagę, że jest to punkt dotyczący awansu dr. Józefa Krawczyka, natomiast pojawiły 
się pytania, które nie dotyczą Kandydata, ale jak rozumie jest oczekiwanie, wyrażone przez prof. Kucharczyka, 
aby szerzej tę sprawę nakreślić. Chciałby się najpierw odnieść do sprawy dr. Krawczyka. Zespół w tej sprawie 
spotkał się w dniu 1 grudnia 2021 roku; poza członkami Zespołu w spotkaniu uczestniczyli Dziekan Marcin 
Kadej i prof. Małgorzata Janicka, która od wielu lat blisko współpracuje z dr. Krawczykiem. Po prezentacji 
kandydatury Zespół już w swoim gronie dyskutował nad wnioskiem. W dyskusji dominował nurt, że Kandydat 
jest osobą, która realnie wpływa na kształt systemu edukacji w Polsce. Dyskusja generalnie pokazała dużą 
zgodność zabierających głos w kwestii tego, że jest to właściwa kandydatura, aby zarekomendować Rektorowi 
rozpoczęcie procedury awansowej. W tym miejscu zwrócił szczególną uwagę na ostatnią część swojej 
wypowiedzi tj. na „rozpoczęcie procedury awansowej”, która de facto należy do właściwości rad dyscyplin 
naukowych, rad wydziałów i w końcu Senatu. Zespół jedynie rekomenduje rozpoczęcie albo nierozpoczynanie 
jeszcze w danej chwili tej procedury. Wynik głosowania Zespołu w sprawie dr. Krawczyka był następujący: na 
13 osób biorących udział w głosowaniu, 9 głosów było za wnioskiem, 1 przeciw, 3 wstrzymujące. W jego opinii 
jest to rekomendacja niewątpliwie mocna i niekwestionowana tzn. Zespół poparł uruchomienie procedury 
awansowej, która na dzisiejszym posiedzeniu Senatu dobiega końca. W kwestii dodatkowych pytań o to, czy 
były inne wnioski, jak się miały do siebie pod kątem porównawczym, stwierdził, że wszyscy dopiero uczą się 
nowej procedury, uczą się jej również osoby, które chcą awansować i które uważają, że mają ku temu dobre 
podstawy. Zespół ocenia wyłącznie dokumenty dostarczone przez aplikującego, które nie zawsze w pełni 
optymalnie prezentują dorobek Kandydata. Uważa, że jest to kwestia kilku miesięcy, aby społeczność 
uniwersytecka wypracowała odpowiedni sposób myślenia o tym co w takiej dokumentacji powinno się znaleźć, 
jak powinna zostać zaprezentowana, aby Zespół otrzymywał informacje najbardziej przejrzyste, najbardziej 
optymalnie prezentujące dorobek aplikującego. Poprosił o zwolnienie go z udzielenia informacji na temat tego, 
czy były rekomendacje negatywne, czy takich nie było, ponieważ uważa, że może to zaszkodzić aplikującym. 
Zespół dyskutując nad wnioskami dostrzega niekiedy brak doświadczenia u aplikującego, jak nieoptymalnie 
prezentuje siebie i swoje osiągnięcia. Może się zdarzyć sytuacja, że Zespół będzie Rektorowi rekomendował 
odmowę wszczęcia procedury, a ta sama osoba za kilka miesięcy pojawi się z wnioskiem w tej samej sprawie, 
ale po prostu lepiej przygotowanym.  
Rektor dodał, że rzeczywiście informacja o tym, że wniosek uzyskał negatywną ocenę nie jest przekazywana 
w sposób automatyczny. Ze wszystkimi zgłaszającymi się prowadzone są rozmowy. Zdają sobie oczywiście 
sprawę z uwarunkowań, o których wspomniał prof. Kucharczyk. 
Prof. R. Kucharczyk przeprosił za zgłoszenie uwag, które powinny zostać sformułowane w wolnych wnioskach 
niezależnie od wniosku awansowego dr. Krawczyka. Rozumie argumentację przedstawioną przez Prorektora 
Zycha, aby nie podawać żadnych szczegółów osobowych. Jednak nawiązując do kwestii uczenia się zapytał, 
czy Zespół po jakimś okresie funkcjonowania, po rozpatrzeniu kilkunastu wniosków, nie rozważyłby możliwości 
sformułowania katalogu dobrych praktyk oraz typowych błędów, na które potencjalni kandydaci powinni 
zwrócić szczególną uwagę, żeby ta wstępna ocena szans przez kandydata była jak najlepiej umocowana.  
Prorektor E. Zych poprosił jeszcze o kilka miesięcy pracy Zespołu. Na chwilę obecną, jeśli chodzi o tę grupę 
pracowników, są to pojedyncze zgłoszenia. Podkreślił, że odmowa wszczęcia procedury nie kończy się na 
decyzji, odbywa się rozmowa z pracownikiem. Niedawno odbył taką rozmowę, podczas której wskazywał na 
pewne słabości wniosku, druga strona dopytywała o szczegóły, ze swojej strony udzielał rad wynikających z 
doświadczenia, wśród których znalazła się również taka, że czasami warto swój wniosek skonsultować z kimś 
bardziej doświadczonym, ponieważ pracownik, będąc bardzo emocjonalnie związany ze swoją pracą, czasami 
prezentując wniosek kieruje się tymi emocjami, podczas gdy warto na to spojrzeć chłodnym okiem i posłuchać 
rady kolegi czy koleżanki na temat tego na co zwrócić uwagę, co szczególnie podkreślić.  
Rektor poprosił, aby zabierać głos przede wszystkim w sprawie będącej przedmiotem wniosku, a pozostałe 
kwestie podnieść w wolnych wnioskach.  
Prof. M. Cieński powiedział, że dorobek dr. Krawczyka jest imponujący i, mówiąc nieco żartem, obawiałby się, 
że podniósł on za wysoko poprzeczkę. Uważa, że senacka Komisja Nauczania jest właściwym miejscem do 
podejmowania współpracy z Zespołem ds. awansów w kwestiach dotyczących stanowisk dydaktycznych  
i Prorektor Zych oraz prof. Kucharczyk powinni, jeśli wolno mu tak to sformułować, podjąć odpowiednie 
działania w tej kwestii, ponieważ jeżeli określone zostaną pewne ramy, założenia, czy wytyczne to do tych 
właśnie wytycznych zgłaszający się kandydaci będą przykładać swoje aspiracje.  
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Prof. W. Patrzałek odnosząc się do szerszego kontekstu związanego w ogóle z awansowaniem na stanowisko 
profesora Uniwersytetu Wrocławskiego podała, że w możliwych ścieżkach awansów na stanowisko profesora 
uczelnianego, kryteria awansu na stanowisko profesora dydaktycznego i profesora badawczego powinny 
zostać doprecyzowane w sposób nie budzący kontrowersji, co pozwoli na uniknięcie pytań o to, dlaczego 
jedne osoby aplikują i uzyskują poparcie, a inne nie.  
Rektor zauważył, że pewne wytyczne zostały określone i jeśli wymagają doprecyzowania to z pewnością 
senacka Komisja Nauczania oraz Zespół ds. awansów wspólnie przygotują odpowiednie rekomendacje. 
Następnie zapytał, czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos w sprawie wniosku dotyczącego dr. Krawczyka?  
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Rektor zarządził głosowanie. 
Wynik głosowania w tabeli; uchwała Nr 1/2022.  

Zatrudnienie na stanowisku profesora Uniwersytetu: Głosy 
oddane 

Głosy 
za 

Głosy  
przeciw 

Głosy  
wstrz. 

Głosy 
ważne 

dr. Józefa Krawczyka 42 34 0 8 42 

 
5. Wnioski dydaktyczne. 
5.1. Wniosek Wydziału Nauk Społecznych w sprawie programu studiów dla kierunku Global 
Communication II stopnia dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego 
2022/2023.  
Wniosek przedstawił Dziekan R. Alberski. Wniosek dotyczy studiów drugiego stopnia realizowanych w języku 
angielskim na kierunku Global Communication. Studia te realizowane są od 2019 roku i w 2021 roku zakończył 
się pełny cykl kształcenia. Jest to zazwyczaj dobry moment na to, aby dokonać pewnych korekt w programie 
studiów wynikających z doświadczeń po pierwszych latach realizacji kształcenia, ale również uwag ze strony 
studentów oraz osób prowadzących dydaktykę. Proponowane zmiany dotyczą przede wszystkim wymiaru 
poszczególnych przedmiotów, uporządkowania kwestii punktów ECTS oraz innych, drobnych, ale ważnych,  
z punktu widzenia spójności programu studiów, działań. 
Następnie Rektor otworzył dyskusję. Wobec braku głosów w dyskusji zarządził głosowanie.  
Wynik głosowania: oddano 42 głosy, 41 za wnioskiem i 1 wstrzymujący; uchwała Nr 2/2022. 
  
5.2. Wniosek Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych w sprawie uchylenia uchwały Nr 95/2019 
w sprawie programu studiów dla kierunku historia cywilizacji śródziemnomorskich. 
Dziekan A. Błażejewski powiedział, że wniosek dotyczy uchylenia programu studiów dla kierunku historia 
cywilizacji śródziemnomorskich z powodu likwidacji tego kierunku studiów.  
Następnie Rektor otworzył dyskusję. Wobec braku głosów w dyskusji zarządził głosowanie. 
Wynik głosowania: oddano 42 głosy, 41 za wnioskiem i 1 wstrzymujący; uchwała Nr 3/2022. 
 
5.3. Zmiana uchwały Nr 104/2021 w sprawie zasad i trybu rekrutacji obywateli polskich na studia w 
Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023 w zakresie uchylenia 
zasad rekrutacji na kierunki: anglistyka, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, historia cywilizacji 
śródziemnomorskich, europeistyka. 
5.4. Zmiana uchwały Nr 105/2021 w sprawie zasad i trybu rekrutacji cudzoziemców na studia w 
Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023 w zakresie uchylenia 
zasad rekrutacji na kierunki: anglistyka, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, historia cywilizacji 
śródziemnomorskich, europeistyka. 
Wnioski zreferowali w kolejności: Dziekan A. Lewicki, Dziekan A. Błażejewski oraz Dziekan R. Alberski. 
Wnioski dotyczą uchylenia zasad rekrutacji na następujące kierunki studiów: 
- anglistyka, specjalność Empirical and Theoretical Linguistics, studia drugiego stopnia w języku angielskim, 
- informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, niestacjonarne studia pierwszego i drugiego stopnia, 
- historia cywilizacji śródziemnomorskich (w związku z likwidacją kierunku), 
- europeistyka, niestacjonarne studia pierwszego i drugiego stopnia. 
Następnie Rektor otworzył dyskusję. Wobec braku głosów w dyskusji zarządził głosowanie.  
Wyniki głosowania:  
ad pkt 5.3: oddano 42 głosy, 41 za wnioskiem i 1 wstrzymujący; uchwała Nr 4/2022; 
ad pkt 5.4: oddano 42 głosy, 41 za wnioskiem i 1 wstrzymujący; uchwała Nr 5/2022. 
 
5.5. Regulamin potwierdzania efektów uczenia się oraz zasad przyjęcia na studia na podstawie 
potwierdzonych efektów uczenia się. 
Wniosek przedstawiła Prorektor G. Bugla-Płoskońska. Zaproponowany regulamin stanowi wynik uwag oraz 
zaleceń wystosowanych w ostatnim roku przez Polską Komisję Akredytacyjną podczas wizytacji w Uczelni. 
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Konkretne zalecenia pojawiły się w dokumentacji dla kierunku biologia i geografia. W piśmie skierowanym do 
Przewodniczącego PKA Uniwersytet zobowiązał się do przygotowania takiego regulaminu, przedstawienia go 
Senatowi oraz wdrożenia od nowego roku akademickiego. Z uwagi na złożoność tego zagadnienia powołano 
komisję do opracowania regulaminu w składzie: dr hab. Elżbieta Myśkow, prodziekan do spraw nauczania 
WNB, dr hab. Marta Ryniejska-Kiełdanowicz, prodziekan do spraw kształcenia WNS oraz Beata Porowska z 
Działu Nauczania. Gotowy projekt był dwukrotnie dyskutowany na posiedzeniach senackiej Komisji Nauczania 
i po uwzględnieniu uwag radców prawnych został przez Komisję przyjęty.  
Następnie Rektor otworzył dyskusję. Wobec braku głosów w dyskusji zarządził głosowanie. 
Wynik głosowania: oddano 41 głosów, 37 za wnioskiem i 4 wstrzymujące; uchwała Nr 6/2022. 
 
6. Dyskusja nad sytuacją w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.  
Rektor oddał głos przedstawicielowi OZZ Inicjatywa Pracownicza, który wnosił o umieszczenie tego punktu  
w porządku obrad. 
Przedstawiciel OZZ Inicjatywa Pracownicza P. Laskoś-Grabowski podziękował dr. Michaliszynowi oraz 
wszystkim senatorom za wprowadzenie tego punktu do porządku obrad. Z jakich powodów komisja zakładowa 
związków zawodowych zainteresowała się tą sprawą? Podejmując tę sprawę związki zawodowe kierowały się 
współodpowiedzialnością za kształt funkcjonowania wspólnoty akademickiej w skali krajowej, a w węższym 
zakresie solidarnością z koleżankami i kolegami z innej komisji związku zawodowego Inicjatywa Pracownicza. 
Sytuacja, która ma obecnie miejsce na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie jest relacjonowana  
w mediach, została również opisana w udostępnionych materiałach. Najnowszym potwierdzonym przykładem 
tej sytuacji jest zwolnienie pod koniec ubiegłego roku jednej z członkiń związku z powodu jej udziału w 
manifestacji zorganizowanej przez komisję Inicjatywy Pracowniczej. W uzasadnieniu podano, że w związku  
z manifestacją przeniosła zajęcia ze studentami na inną godzinę za ich zgodą, ale bez zgody uczelni. 
Stwierdził, że z praktyki prowadzącego zajęcia wynika, że w stanie wyższej konieczności raz na jakiś czas coś 
takiego się robi i w normalnej sytuacji nikomu z władz uczelni nie przyszłoby do głowy, aby z tego powodu 
zwalniać pracownika. Przykład ten pokazuje jaka atmosfera panuje dzisiaj w tej uczelni. Osoby, które są 
najwyraźniej dość jawnie niewygodne dla władz uczelni, ponieważ protestują przeciwko jej decyzjom, są 
usuwane, być może nie z pogwałceniem prawa, chociaż tę kwestię rozstrzygnie sąd pracy, ale na pewno z 
pogwałceniem dobrych obyczajów, a za dobre obyczaje na polskich uczelniach, w jego opinii, odpowiedzialne 
jest całe środowisko akademickie. Można mieć tutaj pewne wątpliwości, czy zabierając głos w tej sprawie 
podważa się autonomię uczelni. Autonomia uczelni dotyczy przede wszystkim stosunków między państwem 
a uczelnią i nie oznacza, że uczelnia w ramach swej autonomii jest wyłączona z obserwowania i komentowania 
jej działań. Uważa zatem, że podjęcie uchwały w tej sprawie, o co prosi, nie będzie ingerowaniem w autonomię, 
lecz będzie to zabranie głosu, danie świadectwa, że wspólnota akademicka kraju jest realna, że ona nie istnieje 
tylko na papierze, czy w jakichś górnolotnych preambułach, ale również samoobserwuje się. Co do treści 
proponowanej uchwały podał, że została ona przygotowana z punktu widzenia związków zawodowych, więc 
może została sformułowana nieco za mocno w stosunku do tego co Senat byłby skłonny przyjąć, stąd możliwe 
jest wprowadzenie zmian do tej treści, również może pewne zaproponować, ale do tego będzie można wrócić 
po dyskusji.  
Rektor odczytał proponowaną treść uchwały, ponieważ być może nie wszyscy się z nią zapoznali: Wyrażając 
przekonanie, że swobodna dyskusja o kształcie i rozwoju uczelni jest fundamentem jej funkcjonowania  
i niezbywalnym prawem członków i członkiń wspólnoty uczelni, oraz głębokie zaniepokojenie bieżącą sytuacją 
na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, wzywamy jego władze do:  
1. zaniechania zastraszających działań skierowanych w osoby, które z tego prawa korzystają; 2. wycofania 
budzących liczne wątpliwości wypowiedzeń, w tym dotyczących chronionych prawem działaczy i działaczki 
związków zawodowych; 3. podjęcia dialogu ze wspólnotą uczelni, w tym z legalnie w niej działającymi 
organizacjami związkowymi. Uchwałę w tym kształcie zaproponowała komisja zakładowa. Następnie Rektor 
zapytał, czy są jakieś głosy w tej sprawie? W dyskusji głos zabrali: 
Prorektor E. Zych zauważył, że podczas zgłaszania tego punku do porządku obrad odniósł wrażenie, że 
zgłaszającym chodzi o dyskusję, tymczasem okazało się, że doszedł drugi element tej sprawy, czyli podjęcie 
uchwały. Dyskusja jest jak najbardziej wskazana, natomiast ma daleko idące wątpliwości, czy Senat powinien 
podejmować uchwałę w tej sprawie. Spowoduje to otwarcie drzwi również w drugą stronę tzn. ktoś może uznać 
za stosowne wyrażanie się o takiej czy innej sytuacji w Uniwersytecie Wrocławskim. Czy Uczelni i związkom 
zawodowym brakuje kanałów innego oddziaływania niż tak bardzo angażujące Uniwersytet Wrocławski jako 
jednostkę w tę sprawę? Opowiedział się za rozmową, za przedstawieniem sytuacji możliwie w pełnym jej 
oglądzie, natomiast nie jest zwolennikiem oficjalnej uchwały.  
Przedstawiciel ZZNA UWr R. Juchnowski powiedział, że ma odmienne zdanie niż Prorektor Zych. Sprawa 
wolności, przede wszystkim wolności akademickich, autonomii uczelni i swoboda oceny jej funkcjonowania 
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stanowią jedno z fundamentalnych praw, które powinna chronić społeczność akademicka. Zauważył, że były 
już precedensy wypowiadania się ciał kolegialnych Uniwersytetu w sprawach dotyczących różnego rodzaju 
zachowań, czy stosowanych praktyk na innych wrocławskich uczelniach w momencie gdy one były naganne, 
dlatego myśli, że pracownicy wszystkich uczelni w Polsce tworzą pewnego rodzaju środowisko, które powinno 
być wyczulone na kwestie ograniczania wolności związanej przede wszystkim z ograniczaniem swobody 
dyskusji i działaniami, które zmierzają do szykan pracowników, którzy nie zgadzają się z rozwiązaniami 
podejmowanymi w ich macierzystej uczelni.  
Dziekan D. Nowak powiedziała, że oddała głos za włączeniem tego punktu do programu obrad z taką intencją, 
że rzeczywiście trzeba wysłuchać tego co dzieje się w tej sprawie, natomiast uważa, że jest za mało danych, 
żeby skonkludować to uchwałą. Informacje i załączone artykuły prasowe to jednak trochę za mało. Na pewno 
takie sprawy powinno się poruszać, dyskutować o nich, ale gdyby ktoś miał ocenić Uniwersytet na podstawie 
tego co ostatnio piszą gazety, to mówiąc szczerze senaty innych uczelni również mogłyby wyrazić swoje 
ubolewanie. Wspomniano, że KRASP wyraziła zaniepokojenie tą sprawą, czy Rektor mógłby jakoś to 
skomentować? 
Rektor przyznał, że nie pamięta uchwały KRASP w tej sprawie, być może na ten temat wypowiedziało się 
Prezydium KRASP. W ramach posiedzenia Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich zastanawiano się 
nad tą sytuacją i konkluzja była taka, że nie ma wystarczających informacji, żeby jednoznacznie w jakikolwiek 
sposób się wypowiedzieć, pomimo tego, że rzeczywiście sytuacja budzi zaniepokojenie, ponieważ trwa już 
bardzo długo. Wskazywano też na przywoływaną tutaj zasadę autonomii, która wydaje się, że powinna 
skłaniać poszczególne uczelnie raczej do korzystania z pośrednictwa ciał do tego powołanych, czyli KRASP  
oraz KRUP.  
Prorektor D. Adamski poinformował, że wczoraj rozmawiał z przewodniczącym Reisigova-Kielawskim na ten 
temat. Z jednej strony oczywiście dyskusja jest jak najbardziej uzasadniona, chociaż osobiście nie wie, czy 
dochodziło do naruszeń praw pracowniczych na tej uczelni. Jeżeli naruszenia miały miejsce, jest to rzecz 
karygodna i właściwe instytucje państwowe powinny się tym zająć, egzekwując reguły obowiązujące władze 
uczelni. W jego ocenie w pełni zasadne jest, że związki zawodowe nie tylko interesują się tą sprawą, nie tylko 
dyskutują, ale podejmują uchwały, jeżeli dysponują bliższymi informacjami. Uważa za zupełnie naturalne, że 
na posiedzeniu Senatu, a więc w miejscu, które jest przeznaczone do tego typu rozmów, przedstawiciele 
związków zawodowych zajmują stanowisko i toczy się dyskusja dotycząca kwestii, które dla wspólnoty 
akademickiej są istotne. Chciałby jednak zwrócić uwagę na kilka rzeczy. Pojawiały się tutaj argumenty 
dotyczące autonomii uczelni. Ten argument jest dla niego niezrozumiały, ponieważ to w ramach autonomii 
władze uczelni, nieprzymuszane przez państwo, być może podejmują złe decyzje zarządcze i postępują  
w sposób nieprawidłowy. Ale sytuacja taka nie ma związku z naruszeniem autonomii uczelni. Inaczej byłoby, 
kiedy działania władz uczelni narzucone byłyby im z zewnątrz, przez inne organy państwa. Prorektor podkreślił 
też, że jeżeli Senat Uniwersytetu podejmie uchwałę potępiającą inną uczelnię, to nie będzie to decyzja tylko 
tego gremium, będzie to decyzja całego Uniwersytetu, ponieważ najważniejszy organ kolegialny uczelni potępi 
inną uczelnię. Władze Uczelni nie są przeciwko temu, żeby związki zawodowe zajmowały stanowisko, nawet 
radykalne, jeżeli uznają to za zasadne. Ale jeżeli Uniwersytet zająłby stanowisko w kształcie zaproponowanej 
uchwały, bardzo mocnej, wówczas będzie recenzował inną uczelnię z powodu tego, jakie decyzje zarządcze 
są w niej podejmowane. W jego opinii to nie jest dobre rozwiązanie i właściwsze będzie niepodejmowanie 
uchwały, ale przyjęcie informacji związku zawodowego. 
Dziekan R. Alberski powiedział, że w przeciwieństwie do większości wiedzę na temat sytuacji w Uniwersytecie 
Pedagogicznym czerpie nie tyle z gazet co z sytuacji, w której się znalazł w kontekście tych wszystkich działań, 
które tam podjęto. W 2020 roku został wyznaczony jako recenzent w postępowaniu habilitacyjnym (recenzent 
wyznaczony wcześniej przez Centralną Komisję zrezygnował). Został zatem dołączony do składu komisji 
habilitacyjnej. Postępowanie zakończyło się pozytywnym wynikiem, natomiast rada dyscypliny nauk o polityce 
i administracji na Uniwersytecie Pedagogicznym odmówiła nadania stopnia osobie ubiegającej się. Osoba ta 
odwołała się od tej decyzji do Centralnej Komisji podnosząc różne argumenty, w tym taki, że postępowanie 
trwało dłużej niż zazwyczaj z powodu zmiany recenzenta w trakcie postępowania. Odwołanie to zostało 
wykorzystane do odwołania przewodniczącej rady dyscypliny zarzucając jej różnego rodzaju uchybienia 
proceduralne oraz wszczęto wobec niej postępowanie dyscyplinarne z powodu uchybienia terminom, na które 
nie miała żadnego wpływu. Generalnie sprawa zakończyła się w ten sposób, że przewodnicząca, osoba 
bardzo szanowana w środowisku jako wybitna specjalistka od partii politycznych i systemów partyjnych, nie 
pracuje już w Uniwersytecie Pedagogicznym. Czuje głęboką solidarność z tymi ludźmi, którzy rzeczywiście 
znaleźli się w bardzo złej sytuacji, natomiast zgodził się z Prorektorem Adamskim oraz Prorektorem Zychem  
i Dziekan Nowak, że nie byłoby dobrym rozwiązaniem, żeby organ uczelni jakim jest Senat, zajmował 
stanowisko niejako oceniające to, co robi inna uczelnia. Uważa natomiast, że działania związków zawodowych 
w tej sprawie Uniwersytet powinien wesprzeć.  
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Dziekan T. Jurdziński zauważył, że przedstawiciele związków zawodowych zwrócili uwagę na to, że KRASP 
zajęła stanowisko i uważa, że warto byłoby Senat z nim zapoznać. Zapytał Dziekana Alberskiego co miał na 
myśli, mówiąc w ostatnim zdaniu swojej wypowiedzi o wsparciu. Czy dobrze zrozumiał, że Dziekan nie popiera 
tego, aby oficjalne stanowisko w tej sprawie zajął Senat? 
Dziekan R. Alberski potwierdził. Uważa, że byłoby to zbyt daleko idące działanie. 
Przewodniczący Samorządu Studentów P. Korolko podał, że jest członkiem grupy roboczej z ramienia Forum 
Uniwersytetów Polskich, która zajmuje się sytuacją panującą na tej krakowskiej uczelni. Patrzą na tę sprawę 
oczywiście bardziej pod kątem działań w stosunku do studentów oraz samorządu studentów. Wpływają 
naprawdę niepokojące sygnały jak np. zawieszenie kandydata na przewodniczącego samorządu na podstawie 
anonimowego donosu, wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec członków samorządu, którzy mieli 
odmienne zdanie na senacie, czy zmniejszenie budżetu samorządu. Forum Uniwersytetów Polskich wysłało 
w tej sprawie pismo do KRUP i z informacji jakie posiada powołany został zespół roboczy. Część pracowników 
oraz studentów wysłała pismo bezpośrednio do Ministerstwa. Nie jest przekonany zatem, czy na chwilę 
obecną stanowisko Senatu jest potrzebne, jeżeli jednak związki zawodowe znają stanowisko KRASP to 
chętnie by je również poznał.   
Rektor potwierdził powołanie zespołu roboczego KRUP. Zespół ten albo już się spotkał, albo ma się spotkać 
w najbliższych tygodniach. Wystosowana została prośba do Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego, żeby tę 
sprawę przedyskutować i to spotkanie miało się odbyć w Krakowie przy okazji zwyczajowego spotkania uczelni 
wyższych miasta Krakowa.   
Przedstawiciel OZZ Inicjatywa Pracownicza P. Laskoś-Grabowski odnosząc się do głosów jakie pojawiły się 
w dyskusji zauważył, że jedną z podnoszonych kwestii było, że uchwała organu uczelnianego jakim jest Senat 
to, upraszczając, za dużo na tę sytuację. W tej sprawie może powiedzieć tylko tyle, że co prawda nie całe 
uczelnie, ale poszczególne katedry i instytuty innych uczelni oraz PAN podjęły uchwały w tej sprawie. Związek 
zawodowy Inicjatywa Pracownicza planuje również wnieść własny projekt uchwały pod obrady Senatu UJ. 
Jeśli chodzi o KRASP to w tej chwili może tylko zacytować wypowiedź rzecznika KRASP, co nie jest oczywiście 
tak wiążące jak jakakolwiek uchwała, ale jeśli chodzi o ton tej wypowiedzi to jest ona druzgocąca i odnosi się 
do specyficznego aspektu sytuacji jaka miała miejsce na Uniwersytecie Pedagogicznym jakiś czas temu, kiedy 
w niejasny proceduralne sposób wygaszono mandat członkowi rady uczelni, który wnioskował o usunięcie 
rektora ze stanowiska. Głosowanie w tej sprawie zakończyło się remisem tj. 3 głosy oddano za wnioskiem,  
3 przeciw i 1 wstrzymujący. Wnioskujący członek rady uczelni ogłosił złożenie wniosku o ustąpienie z rady 
uczelni, czego jednak nie zrobił, ponieważ po prostu zmienił zdanie. Natomiast w ciągu kilku kolejnych godzin 
rektor postanowił wygasić mu mandat. Rzecznik KRASP w tej sprawie powiedział, że podjęta przez rektora 
decyzja nie jest zgodna ani z duchem ustawy 2.0, ani z kodeksem dobrych praktyk, ani z normalnymi zasadami 
funkcjonowania administracji. W żadnej sytuacji rektor nie może odwołać członka rady uczelni bez jego 
pisemnego wniosku o rezygnację. W wypowiedzi Rzecznika padają słowa o uzurpacji, o republikach 
bananowych, więc jest to mocny głos choć faktycznie jest to tylko głos rzecznika. Jeśli chodzi o pozyskiwanie 
informacji o całej tej sytuacji podkreślił, że nie są to tylko doniesienia prasowe, ale są to również informacje 
pochodzące od związków zawodowych. Komisja krajowa na podstawie informacji od członków z Krakowa 
podjęła swoją uchwałę, więc to jest również pewna droga informacyjna, do tego należy dodać także głos 
Dziekana Alberskiego wynikający z jego własnego doświadczenia, który wskazuje na charakter procedowania 
obecnie spraw na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.  
Przedstawiciel ZZNA UWr R. Juchnowski stwierdził, że przykładów złego funkcjonowania Uniwersytetu 
Pedagogicznego podano dość i nie można twierdzić, że nie ma się wiedzy na temat tego co tam się dzieje, 
tym bardziej, że przedmówca przytoczył ocenę sytuacji przez Rzecznika KRASP. Jeśli dobrze sobie 
przypomina to kilka miesięcy temu dotarł do wszystkich pracowników Uniwersytetu mail od pracowników 
Uniwersytetu Pedagogicznego z prośbą o pomoc przedstawiający sytuację. Co więcej jest to pewnego rodzaju 
sytuacja ekstraordynaryjna i dlatego uważa, że argument odnoszący się do ingerencji w funkcjonowanie innej 
uczelni jest słuszny, ale w momencie kiedy uczelnia funkcjonuje normalnie, natomiast kiedy dochodzi do 
rzeczy jakie zostały opisane i jeśli ciała kolegialne innych uczelni przyjmują uchwały w oparciu o jakieś 
przesłanki to sytuacja musi być naprawdę poważna. W związku z tym, nie przesądza oczywiście o treści 
uchwały, ale uważa, że Senat powinien zająć stanowisko w tej sprawie tym bardziej, że odnosił się już do 
różnego rodzaju problemów związanych z życiem akademickim w Polsce, czy też do niektórych rozwiązań 
również o charakterze wręcz politycznym. Poparł zatem prośbę o wyrażenie takiej opinii.   
Rektor powiedział, że w tej sytuacji najpierw powinien zostać przegłosowany wniosek o to, czy Senat wyraża 
wolę przyjęcia jakiegoś stanowiska, a w następnej kolejności przejść do ewentualnego opracowania treści 
takiego stanowiska.   
Dr J. Michaliszyn zauważył, że nie zgłaszał wniosku o podjęcie takiej uchwały i nie zrobił tego również żaden 
z senatorów. Jego zdaniem przyjęcie tej uchwały w dniu dzisiejszym wydaje się być nierealistyczne, ponieważ 
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zaproponowany projekt jest za daleko idący i ewentualnie można do tej sprawy powrócić na następnym 
posiedzeniu jeżeli powstałby inny projekt, bardziej powściągliwy.  
Rektor zapytał, czy ktoś z senatorów chce zgłosić wniosek o przyjęcie uchwały zaproponowanej przez komisję 
Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza jako projektu, nad którym powinien pracować Senat? Wobec 
braku zgłoszeń Rektor powiedział, że w takiej sytuacji Senat uznał za wystarczającą formę przedyskutowanie 
tego zagadnienia. Następnie zapytał, czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos w tej sprawie? Nikt się nie zgłosił. 
Rektor podziękował za dyskusję; wyraził nadzieję, że ta sytuacja zostanie w najbliższym czasie rozwiązana  
z poszanowaniem dobrych obyczajów akademickich i rzeczywiście zarówno KRASP jak i KRUP postarają się 
w tym pośredniczyć.  
 
7. Wolne wnioski. 
W wolnych wnioskach głos zabrali: 

Prof. Z. Drulis-Kawa zabrała głos w imieniu senackiej Komisji Nauki i Współpracy z Zagranicą, której jest 
przewodniczącą. Na ostatnim posiedzeniu Komisji pojawiły się pewne refleksje na temat jej funkcjonowania 
oraz zaangażowania w proces konsultowania przepisów będących w obrębie aktywności Komisji. Z pewną 
zazdrością słuchała wypowiedzi Prorektora Adamskiego oraz Prorektor Bugli-Płoskońskiej, którzy wyrazili 
satysfakcję z możliwości konsultowania projektów przepisów z różnymi gremiami. Podkreśliła, że Komisja 
Nauki i Współpracy z Zagranicą jedynie omawiała zatwierdzone już regulaminy, nie była jednak aktywnie 
zaangażowana w ich tworzenie, ani w proces konsultacyjny. W związku z tym zwróciła się z apelem do władz 
rektorskich o intensywniejsze wykorzystanie Komisji.  
Rektor odparł, że oczywiście przekaże tę uwagę Prorektorowi Zychowi, który jest odpowiedzialny za kwestie 
naukowe. Dodał, że jeżeli Komisja uważa, że są konkretne sprawy, które należałoby poruszyć w jej ramach to 
prosiłby o bezpośrednie skontaktowanie się z Prorektorem.  
Przedstawiciel ZZNA UWr R. Juchnowski powiedział, że chciałby odnieść się do ostatniej części wypowiedzi 
Prorektora Adamskiego dotyczącej konsekwencji wysyłania informacji drogą mailową do pracowników. Nie 
chcąc wchodzić w szczegóły prawne chciałby podzielić się pewnego rodzaju refleksją. Uniwersytet od zawsze, 
od średniowiecza jest ostoją wolności, wymiany wolnej myśli, która dotyczy wszystkich spraw, nawet trudnych. 
Czy tego typu postawienie problemu nie przeczy tej wartości, która konstytuuje uniwersytet? Odnoszenie się 
w dyskusji do argumentów o charakterze prawnym jest dla każdej władzy ostatecznością, oznacza, że władza 
nie ma już argumentów, boi się wolnej myśli i w ten sposób może chcieć ją zablokować. Ponadto przyjęcie 
takich rozwiązań pogłębi również kryzys wizerunkowy Uniwersytetu. Uniwersytet jest instytucją szczególną, 
która wszystkim powinna kojarzyć się z wolnością i swobodą, więc wprowadzanie tego typu regulacji i tego 
typu działań, w jego opinii nieskutecznych, będzie tylko ze szkodą dla Uniwersytetu, ale również ze szkodą 
dla jego władz.  
A. Jabłoński odnosząc się również do słów Prorektora Adamskiego powiedział, że nie określiłby przesyłania 
informacji przez związki zawodowe jako spam. Jak rozumie Prorektor byłby gotów polec za prawną definicję 
spamu, zaznaczył jednak, że nie wszystkie prawne definicje, które pochodzą z Wydziału Prawa, Administracji 
i Ekonomii są powszechnie uznawane (np. w sprawach pracowniczych, które pracownicy wygrywają przed 
sądami pracy). Nie używałby raczej takich słów, szczególnie, że zgadza się z Prorektorem Adamskim w tej 
kwestii, że Senat jest właściwym miejscem do prowadzenia dyskusji. Problem jaki tutaj się jednak pojawia 
polega na tym, że dostęp do takiej dyskusji mają osoby uczestniczące w posiedzeniach Senatu, natomiast 
koledzy i koleżanki, którzy nie są senatorami nie mają wglądu w dyskusje prowadzone w Senacie, ponieważ 
protokoły posiedzeń nie są zamieszczane w BIP. Być może jeśli się to zmieni to wówczas związki zawodowe 
nie będą zasypywały pracowników informacjami, które będzie można uzyskać w inny sposób. Odniósł się 
jeszcze do wypowiedzi Prorektora Adamskiego w kwestii protokołu inspekcji pracy. Zauważył, że to władze 
Uczelni są w posiadaniu tego protokołu. Związki zawodowe tego protokołu nie otrzymały, natomiast inspektor 
pracy przeprowadzający kontrolę spotkał się z ich przedstawicielami i przekazał te wszystkie informacje, na 
których się opierają. Uczelnia mogła się odwołać od tego co zostało zawarte w tym protokole, jednak tego nie 
zrobiła. Związki zawodowe oczywiście wystąpią o udostępnienie protokołu. Do pozostałych rzeczy nie chciałby 
się odnosić, ponieważ są określone instytucje, w tym ministerstwo, które mają do tego prawo. Chciałby jeszcze 
tylko powiedzieć o kwestiach finansowych, ponieważ to interesuje wszystkich. Związki zawodowe są otwarte 
na dyskusję na temat finansów; w piątek wezmą udział w spotkaniu z Radą Uniwersytetu, która w swoich 
wstępnych oświadczeniach sygnalizowała, że problem niskich zarobków na Uniwersytecie jest problemem, 
który Rada dostrzega, i który w tej kadencji Rady będzie ważny. Zatem chcieliby omówić pewne rzeczy z Radą 
Uniwersytetu zanim zaproponują w tej sprawie konkretne rozwiązania, które będą przedmiotem negocjacji w 
ramach regulaminu wynagradzania. Co do pozostałych kwestii podał, że to nie jest tak jak powiedział Prorektor 
Adamski, że kiedyś związki zawodowe współpracowały, a teraz nie współpracują. Związki zawodowe nie 
zaprzestały współpracy z władzami rektorskimi w bieżących, trudnych sprawach pracowniczych, sygnalizują 
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je i starają się wspólnie je rozwiązywać. Nie dalej jak wczoraj Rektor udzielił odpowiedzi przewodniczącemu 
Demczyszynowi o uruchomieniu procedury w sprawie pracowniczej, którą związki sygnalizowały.  
Rektor przypomniał, że na jednym z poprzednich posiedzeń informował, że protokoły pojawią się w BIP 
począwszy od tego roku, zatem protokół tego posiedzenia będzie pierwszym, który po zatwierdzeniu przez 
Senat tam się pojawi. Natomiast co do sprawy, o której wspominał przewodniczący Jabłoński na końcu swojej 
wypowiedzi, potwierdził, że rzeczywiście przewodniczący Demczyszyn zgłosił sprawę, która jest w trakcie 
procedowania.  
Prof. J. Zakrzewska-Czerwińska zwróciła uwagę na kwestię bardziej ogólną. Wszyscy wiedzą jaki obecnie 
poziom dialogu, czy informowania prezentują politycy w Polsce w przeróżnych rodzajach mediów i można 
odnieść wrażenie, że te standardy, a właściwie brak standardów komunikowania się, powoli wkraczają do 
dyskusji prowadzonych przez studentów i przez pracowników Uniwersytetu. Wyraźnie jest to zauważalne na 
różnych forach, na których w zasadzie można wszystko powiedzieć. Jest to uboczny twór pełnej demokracji. 
Zaniepokojenie budzą również formy komunikowania się, a właściwe miejsca komunikowania się; ostatnio 
opublikowany został w Gazecie Wrocławskiej i też w Gazecie Wyborczej głos związkowców na temat, 
wyrażonej może nie wprost, ale pośrednio, dymisji Rektora, w którym, powołując się na art. 125 ustawy Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce, w zasadzie oczekują, że minister nauki wykona przepisy ustawy. Jeżeli 
wewnątrz Uczelni nie podejmuje się dialogu i przenosi się go do prasy to jest to szalenie niepokojące tym 
bardziej, że opinia publiczna otrzymuje jednostronny obraz Rektor, który został wybrany w wolnych wyborach. 
Obecna ekipa rektorska zaczynała swoją kadencję w trudnym momencie wdrażania nowej ustawy. Było dużo 
rzeczy nowych i starych zaszłości, i ekipa rektorska ciągle zmaga się z wieloma problemami. Uniwersytet jest 
uczelnią badawczą i dzięki temu programowi w Uczelni można realizować wspaniałe badania na bardzo dobrej 
aparaturze. Jako pracownik Uniwersytetu jest trochę zasmucona tym, że tego typu publikacje, bez głębszej 
dyskusji, pojawiają się w prasie. One są jednostronne i krzywdzące dla Rektora oraz całej ekipy rektorskiej, 
ponieważ ludzie dowiadują się o jednej tylko rzeczy, natomiast nie wiedzą o masie innych, które się wydarzyły 
i które zostały zrobione. Jak powiedzieli wcześniej Prorektor Zych i Dziekan Nowak, nie zdziwiłaby się jakby 
inna uczelnia postanowiła na posiedzenie senatu wprowadzić wniosek w sprawie dyskusji na temat Rektora 
Uniwersytetu Wrocławskiego. Wskazała wyłącznie na ten najbardziej spektakularny i o największej sile rażenia 
przykład. Apelowałaby do związków zawodowych i do ekipy rektorskiej o szerszy dialog, ale prowadzony na 
terenie Uczelni, a także o bardziej rozważne komunikowanie się z prasą oraz zabieranie głosu na forach.   
Prorektor D. Adamski stwierdził, że nie zamierza umierać ani za definicję spamu, ani za inne działania 
realizowane na rzecz Uczelni. Rektor oraz reszta kolegium rektorskiego podejmują starania, żeby Uniwersytet 
funkcjonował lepiej i jeśli gdzieś widać słabości, wyciągane są z tego odpowiednie wnioski, ale nie wnioski 
personalne, lecz dotyczące funkcjonowania instytucji. Adresy mailowe to dane osobowe i przetwarzanie ich 
musi się odbywać w zgodzie z rozporządzeniem RODO, spod którego związki zawodowe nie są wyłączone. 
Pod pewnymi, ale bardzo ograniczonymi, warunkami przesyłanie przez związki zawodowe informacji do 
wszystkich pracowników bez ich zgody mogłoby mieć miejsce. W takich przypadkach uzyskałyby zgodę na 
skorzystanie z list dystrybucyjnych zgodnie z wewnętrznymi regulacjami uczelni. Należy jednak pamiętać, że 
z tego faktu nie można wywieść wniosku, że każdy związkowiec, który chciałby podzielić się jakąś swoją myślą 
z 3,5 tys. osób, ma do tego prawo. Nie jest prawdą, jak mówił p. Juchnowski, że chodzi tu o wolność, chodzi 
o przestrzeganie reguł przeciwdziałających wynaturzeniu się wolności w anarchię. Uniwersytet musi zatem 
egzekwować obowiązujące reguły i dlatego do administratorów danych osobowych, którzy przetwarzają je 
sprzecznie z RODO, zostaną skierowane wezwania do zaprzestania naruszeń. Władze rektorskie są jak 
najbardziej otwarte na rozmowę dotyczącą tego, jak funkcjonuje Uczelnia, jakie wobec tego można mieć 
zastrzeżenia i czy są to zastrzeżenia uzasadnione. Ale prawo musi być przestrzegane, zwłaszcza w uczelni 
publicznej, i jego egzekwowanie nie jest naruszaniem wolności, lecz przeciwdziałaniem anarchii. Kolejna 
kwestia dotyczy kryzysu wizerunkowego, który wyniknął właśnie z tego, że w mediach pojawiły się różnego 
rodzaju insynuacje, różnego rodzaju dwuznaczne albo nawet jednoznaczne stwierdzenia bez jakiegokolwiek 
poparcia. Uczelnia ma organy statutowe, w ramach których można na różne tematy rozmawiać. Nie rozwiązuje 
się problemów przy pomocy mediów, na jakichś dziwnych czatach czy forach, ponieważ to kompromituje 
nawet nie pojedyncze osoby, które w nieprzemyślany sposób się tam wypowiadają, ale Uniwersytet jako 
instytucję. Dlatego właśnie jako instytucja, dbając o swoją reputację, Uniwersytet Wrocławski będzie 
monitorował, co na jego temat jest mówione, a w przypadku naruszenia dóbr osobistych Uniwersytetu będą 
do osób, które takie działania podejmują, kierowane wezwania do zaprzestania naruszeń. Jeżeli będzie to 
konieczne, w następnym kroku wytaczane będą powództwa przeciwko osobom, które naruszają dobra 
osobiste Uniwersytetu Wrocławskiego. Prorektor dodał, że w jego ocenie rzeczywiście do tego kryzysu 
wizerunkowego przyczynił się trochę Dział ds. Komunikacji, który zachował się w sposób niewystarczająco 
zgrabny w sytuacji, w której jego pracownicy dostrzegli w Internecie wypowiedzi naruszające dobra osobiste 
Uniwersytetu. W jego opinii Dział ds. Komunikacji powinien monitorować sytuację, obserwować co się dzieje  
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i co jest mówione na temat Uniwersytetu, ale nie powinien brać udziału w tego typu dyskusjach. Odnosząc się 
do protokołu Państwowej Inspekcji Pracy podał, że z pewnością w żadnym przypadku Państwowa Inspekcja 
Pracy nie uznałaby, że taka modyfikacja wewnętrznej struktury administracyjnej, jaka miała miejsce niedawno, 
dotyczy kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy. Jeśli chodzi o bezpośrednie rozmowy przedstawicieli 
związków zawodowych z władzami Uczelni, to ma bardzo pozytywne i konstruktywne doświadczenia. Problem 
polega jednak na tym, że „do tanga trzeba dwojga”. Nie jest tak, że można prowadzić dialog z kimś, kto zamiast 
rozmawiać, rozsyła w środku nocy dziwne maile do pracowników, którzy w ogóle nie wiedzą, o co w nich 
chodzi.  
Przedstawiciel OZZ Inicjatywa Pracownicza P. Laskoś-Grabowski podał, że bieżącą sytuację obserwuje  
z pewną ambiwalencją i ogólnie mówiąc można mieć pewne zastrzeżenia do tego jak postępują władze 
Uczelni, jednak martwieje ze strachu jeśli widzi na horyzoncie scenariusz, według którego „porządek” będzie 
zaprowadzany rękami ministra, ponieważ takie działanie zagraża autonomii Uczelni. Chciałby oddać 
sprawiedliwość autorowi lub autorce tekstu prasowego zamieszczonego w portalu tuWroclaw.com, ponieważ 
zawarty w nim przekaz nie jest jednostronny; cytowany w nim jest często mail wysłany przez przedstawicieli 
trzech związków zawodowych, ale pojawia się również cytat czy parafraza z odpowiedzi Rektora, która została 
wysłana rankiem tego samego dnia. Zatem z tą jednostronnością to nie jest do końca prawda.  
Rektor sprecyzował, że rzeczywiście ten portal akurat cytował, ale nie w całości lecz stosował parafrazy.  
Prof. K. Ruchniewicz postanowił zabrać głos, aby wesprzeć słowa prof. Zakrzewskiej-Czerwińskiej, ponieważ 
wydaje mu się, że wokół dzieje się po prostu coś niedobrego. Przestano zwracać uwagę na to co się mówi, 
jak się mówi i faktycznie źle się dzieje, że rozwiązań problemów nie szuka się w murach Uczelni. Nie ukrywa, 
że z dużym niezrozumieniem przeczytał słowa, które padły na portalu tuWroclaw.com. Chciałby odczytać dwa 
zdania, które tam się pojawiły, ponieważ wydaje mu się, że takie słowa nie powinny paść w przestrzeni 
publicznej, nie powinny też paść ze strony studenta, który mówi że: Uczelnia kłamie, jeśli mówi, że jest na niej 
mało zakażeń. Na jednym tylko wydziale filologicznym było ich w granicach dwudziestu, co jest bardzo dużą 
liczbą przy takim poziomie wyszczepienia…, i dalej: Rektor podpisał na siebie wyrok, ponieważ miał wszelkie 
dane, że Uniwersytet Wrocławski nie jest przygotowany, żeby nauka odbywała się w trybie stacjonarnym. 
Mówili to studenci, pracownicy i związki zawodowe. Naraził przez to na szwank zdrowie pracowników 
i studentów, część osób się pochorowała. W związku z tym będę w najbliższym czasie zmuszony zawiadomić 
o moim podejrzeniu odpowiednie ograny ścigania. Profesor stwierdził, że w tej sytuacji pandemicznej, która 
nie jest łatwa dla nikogo, powinno się jednak mimo wszystko brać większą odpowiedzialność za to co się mówi 
w przestrzeni publicznej. A jeżeli faktycznie są kwestie wymagające załatwienia to jednak szukać dialogu, 
porozumienia w murach Uczelni, a nie wychodzić publicznie z ciężkimi zarzutami. Uważa, że niektóre osoby 
mogły poczuć się urażone i z jego punktu widzenia jak najbardziej jest to przypadek, którym powinna zająć się 
odpowiednia komisja uniwersytecka.    
Przedstawiciel ZZNA UWr R. Juchnowski przyznał, że niestety raz jeszcze zmuszony został do odniesienia 
się do wypowiedzi Prorektora Adamskiego. Jeśli dobrze ją zrozumiał, to wychodzi na to, że jakakolwiek forma 
krytyki władz Uniwersytetu mogłaby zostać uznana za godzenie w dobra Uniwersytetu. Tak to zrozumiał. 
Wydaje mu się, że jest to sytuacja dość absurdalna. Poza tym dostrzega również taki sposób myślenia, nie 
wie czy prawidłowy, utożsamiania się władz z Uniwersytetem. Myśli, że oczywiście władze są w tym sensie 
emanacją Uniwersytetu, zarządzają nim, reprezentują go, ale jednak Uniwersytet to coś więcej, to pewnego 
rodzaju wspólnota. Nie będzie już rozwijał wątku, odnośnie forów internetowych, czy dyskusji jakie odbywają 
się w przestrzeni internetowej poza Uniwersytetem, ale one powstały jako odpowiedź na pewnego rodzaju 
kłopot z komunikacją wewnątrz. Jeżeli dobrze pamięta to pisma związków zawodowych, o których tutaj 
wspominano, a które przeniknęły do prasy, pierwotnie były składane na ręce organów uniwersyteckich. Nie 
wie, czy była jakaś reakcja na nie, ale wydaje mu się, że nie było. To jest sytuacja bezprecedensowa. Jakby 
nie oceniać funkcjonowania Uniwersytetu w poprzednich kadencjach, nikomu jednak nie przyszło do głowy, 
aby realizować pomysł tworzenia alternatywnych form komunikacji i pozostanie jednak przy swoim stanowisku, 
ponieważ uważa, a nie jest w tym osamotniony, że tego typu rozwiązania, które proponuje Prorektor Adamski, 
przynajmniej w jego ocenie, nie pasują do tego czym jest Uniwersytet.  
Rektor wtrącił tytułem sprostowania, że prosiłby o to, aby odnosząc się do czyichś wypowiedzi uważnie je 
przytaczać, ponieważ nie znalazł w wypowiedzi Prorektora Adamskiego treści, o których wspomniał  
p. Juchnowski. Pismo związków zawodowych zostało przekazane do Ministerstwa, które poprosiło władze 
rektorskie o ustosunkowanie się do zawartych w nim kwestii, co też zostało wykonane. Natomiast wypowiedzi 
w prasie pojawiły się na długo po odpowiedzi wysłanej do władz zwierzchnich, czyli Ministerstwa. 
Przedstawiciel ZZNA UWr R. Juchnowski zapytał, które wypowiedzi Rektor miał na myśli? 
Rektor odparł, że nie przypomina sobie, żeby Prorektor Adamski w jakimkolwiek miejscu sugerował, że 
jakakolwiek krytyczna wypowiedź pod adresem władz ze strony kogokolwiek zostanie potraktowana jako uraza 
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całego Uniwersytetu. Chciałby natomiast raz jeszcze podkreślić, że Uniwersytet funkcjonuje w ramach 
określonych norm prawnych i jako instytucja jest zobowiązany do pilnowania ich przestrzegania.  
Przedstawiciel ZZNA UWr R. Juchnowski wtrącił, że również chciałby dokonać sprostowania, ponieważ jeśli 
dobrze pamięta sformułował swoją wypowiedź w ten sposób, że użył słów „można odnieść wrażenie”.  
Prorektor T. Kalisz zauważył, że w jakimś stopniu poruszona została kwestia komunikacji w obrębie mediów 
społecznościowych oraz problemów duszenia głosu i wolności słowa. W tej sprawie należy jednak rozróżnić 
niejako dwie kategorie; o jednej mówił Prorektor Adamski, czyli o kwestii odpowiedzialności za słowa oraz 
naruszania dóbr osobistych instytucji oraz osób trzecich. Jest to kategoria, z której wszyscy muszą zdawać 
sobie sprawę, a niestety media społecznościowe wyzwalają pewnego rodzaju emocje, przy których łatwo może 
dojść do przekroczenia tego typu granic. Zatem nie jest to próba wywierania presji, czy zamykania przestrzeni 
do dyskusji, lecz wyraźnego uświadomienia istniejących granic prawnych takiej dyskusji, jest to wyraz troski 
ze strony władz Uczelni, które mają świadomość, że do tego typu sytuacji może dochodzić. Natomiast to co 
jest istotniejsze w tej sprawie to problem komunikacyjny ze studentami i pozostałymi uczestnikami dyskusji, 
który się pojawił. Dość szybko został on bardzo głęboko przeanalizowany, ponieważ w ciągu paru dni po jego 
wystąpieniu, zebrało się grono wszystkich pełnomocników wydziałowych do spraw bezpieczeństwa oraz 
przeciwdziałania dyskryminacji pod przewodnictwem pełnomocników rektora do spraw bezpieczeństwa  
i pełnomocnika antydyskryminacyjnego. Odbyła się bardzo ożywiona, trwająca prawie dwie godziny dyskusja, 
oceniająca cały ten element i nie koncentrowano się wyłącznie na działaniu Działu ds. Komunikacji, który 
wyraźnie zareagował na tę sytuację mając świadomość, że być może niektóre elementy tej dyskusji nie zostały 
w odpowiedni sposób wyartykułowane. Stanowczo chciałby podkreślić jedną rzecz, że standardem dobrze 
zorganizowanych uczelni na świecie takich jak Stanford, Princeton, czy Harvard, jest budowanie polityki 
poruszania się w mediach społecznościowych i obecna sytuacja wyraźnie pokazuje, że jest to niezbędne.  
W tym zakresie podjęte zostały już stosowne kroki. Powołany zostanie zespół, w którego składzie znajdą się 
przedstawiciele środowiska naukowego, administracji, a przede wszystkim studentów. Gromadzony jest 
materiał, który będzie stanowił podstawę do wypracowania dokumentu określającego zasady poruszania się 
w mediach społecznościowych i w żaden sposób nie chodzi o ograniczanie wolności tylko o pokazanie, że 
dyskusja musi odbywać się w określonych ramach, a osoby przekraczające te ramy muszą mieć świadomość 
konsekwencji jakie mogą z tego wyniknąć i nie będą to konsekwencje wynikające z woli, czy też decyzji władz 
Uniwersytetu lecz wynikające z regulacji normatywnych, do których wszyscy muszą się stosować i mieć 
świadomość ich istnienia.    
Rzeczniczka prasowa K. Uczkiewicz podziękowała za wszystkie głosy wynikające z troski o wizerunek Uczelni. 
Jako rzecznik prasowy jest osobą, która reaguje na wszystkie burze, które przetaczają się nad Uniwersytetem. 
Doświadczenia z ostatnich kilku tygodni pokazują jedną rzecz, którą warto sobie uświadomić tj. jak działają 
media. Tak naprawdę większość osób czytających coś na portalu, przeczyta tylko pierwsze zdanie, tego co 
znajduje się dalej już nie przeczyta. Przez ostatnie dwa tygodnie zamiast wysyłać do mediów informacje na 
temat osiągnięć naukowych, realizowanych projektów, odpowiadała na pytania związane z kolejnymi listami, 
które jak się okazało uciekały z komunikacji wewnętrznej na zewnątrz, natomiast informacje godne do 
przekazania, które w innej sytuacji z pewnością zyskałyby zainteresowanie mediów, umykały, ponieważ 
wiadomo, że zła informacja, awantury, nieporozumienia stanowią coś co ma po prostu większą „klikalność”  
w Internecie. Raz jeszcze podziękowała za podjęcie tego tematu i za myślenie o wizerunku Uczelni, który jest 
również wizerunkiem wszystkich pracowników i studentów.   
Dziekan T. Jurdziński przekazał informację, że samorząd studentów na Wydziale Matematyki i Informatyki 
poinformował władze dziekańskie o tym, że nie zgadza się ze stanowiskiem Samorządu Studentów w sprawie 
zdalności prowadzenia zajęć. Przedstawianie zatem stanowiska Samorządu Studentów jako jednolitego 
stanowiska studentów, w świetle elastycznych regulacji pozwalających na prowadzenie zajęć w formie zdalnej 
lub stacjonarnej, nie było zgodne ze stanem faktycznym. Poza tym warto pamiętać, że w styczniu nie doszło 
do zmiany zasad, lecz była to kontynuacja zasad, które obowiązywały od połowy grudnia. Stwierdził, że warto 
o tym pamiętać w świetle tego co opublikowała prasa w oparciu o informacje uzyskane od Samorządu 
Studentów. 
Dr hab. J. Zieliński podziękował za głos prof. Jurdzińskiego. Powiedział, że z daleko idącym niepokojem przyjął 
informację, że są rzeczy, które nie są konsultowane przez Samorząd Studentów z jednostkami samorządu 
działającymi na poszczególnych wydziałach. Jest to sytuacja dość zaskakująca, że taki poziom komunikacji 
następuje w przestrzeni medialnej bez próby znalezienia wspólnego rozwiązania wewnątrz Uczelni.  
Rektor konkludując długą dyskusję powiedział, że wiele zagadnień udało się przedyskutować, przedstawić, 
być może szerzej wyjaśnić. Zawsze stał na stanowisku, że Uniwersytet jest miejscem, w którym korzysta się 
z wolności, należy jednak zastanowić się jak z niej korzystać, żeby zabezpieczyć dobre imię i przyszłość 
Uniwersytetu oraz wszystkich pracowników i studentów. Podzielił obawy wyrażone przez prof. Zakrzewską-
Czerwińską; bardzo nie chciałby, aby zwyczaje towarzyszące życiu politycznemu, przeniknęły do środowiska 
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akademickiego i dzisiejsza dyskusja pokazała jednomyślność w tej sprawie. Racjonalność bardziej niż siła, 
bardziej niż emocje, powinna towarzyszyć działaniom na każdym kroku.  
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
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