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BR.001.3.2022.AWK  

 

Protokół Nr 3/2022 zdalnego nadzwyczajnego 
posiedzenia Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego  
w dniu 28 lutego 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 11
1 przedstawiciel doktorantów 1

10 przedstawicieli studentów 2
3 przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 3

16 osób uczestniczących z głosem doradczym 15
   

Uprawnionych do głosowania: 53 44
 
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. Mariusz Jabłoński 
8. dr hab. Wioletta Jedlecka prof. UWr 
9. prof. dr hab. Tomasz Jurdziński 
10. prof. dr hab. Ewa Kębłowska-Ławniczak 
11. prof. dr hab. Karol Kiczka 
12. dr hab. Maciej Kryza prof. UWr 
13. dr hab. Robert Kucharczyk prof. UWr 
14. dr hab. Arkadiusz Lewicki prof. UWr  
15. prof. dr hab. Jerzy Marcinkowski 
16. dr hab. Henryk Marszałek prof. UWr 
17. dr hab. Piotr Krzysztof 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. mgr Iwona Nowicka 

 

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

 

Nieobecni:   

1. prof. dr hab. Zuzanna Drulis-Kawa (uspr.) 
2. Karol Guzikowski (uspr.) 
3. dr Maria Hulicka (uspr.) 

 

 

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 rozpoczął od 
odczytania listy obecności, po czym przypomniał zasady obowiązujące podczas obrad zdalnych. Następnie 
zapytał, czy są jakieś uwagi? O głos poprosił przedstawiciel ZZNA UWr R. Juchnowski, który zapytał, czy 
został przewidziany czas na zadawanie pytań i wolne wnioski? Rektor odparł, że jest to posiedzenie 
nadzwyczajne zatem punkt w sprawie wolnych wniosków nie został zaplanowany. Przedstawiciel ZZNA UWr 
R. Juchnowski dopytał, czy w trakcie posiedzenia będzie można zadawać pytania i podejmować różne kwestie 
związane z przedmiotem obrad? Rektor potwierdził, że jeśli chodzi o kwestię uchwały to jak najbardziej. 
Przedstawiciel ZZNA UWr R. Juchnowski doprecyzował, że bardziej chodziło mu o sprawy ogólne w zakresie 
działań Uniwersytetu w obecnej sytuacji. Rektor zauważył, że w sprawach ogólnych program nie przewiduje 
dyskusji, ponieważ jest to posiedzenie nadzwyczajne i dotyczy konkretnej sprawy. Jeżeli jednak Senat 
zechciałby uzupełnić porządek obrad o dodatkowy punkt to oczywiście zostanie to przegłosowane. Na chwilę 
obecną program nadzwyczajnego posiedzenia przewiduje przyjęcie porządku obrad oraz uchwalenie uchwały. 
Następnie zgłosił się mgr K. Demczyszyn, który podał, że chciałby zgłosić wniosek dotyczący uchwały, ale 
również tego co w tym kontekście robią pracownicy Uczelni, i chciałby, aby wybrzmiało to na Senacie. Rektor 
zapytał o treść wniosku. Mgr K. Demczyszyn wyjaśnił, że zwrócili się do niego pracownicy uczestniczący w 
pomocy dla Ukrainy, którzy prosili o wprowadzenie ruchomego czasu pracy, aby mogli świadczyć pomoc 
również w godzinach pracy w przypadku kiedy nie jest to możliwe poza godzinami pracy. Rektor zauważył, że 
nie jest to kompetencja Senatu, lecz Rektora. Jeżeli jest taka potrzeba to należy złożyć odpowiedni wniosek 
za pośrednictwem Dyrektor Generalnej. Mgr K. Demczyszyn dodał, że wniosek o porozumienie w tej sprawie 
jest wnioskiem wszystkich związków zawodowych działających w Uczelni.  
Wobec braku innych uwag Rektor zarządził głosowanie nad przyjęciem zaproponowanego porządku obrad. 
Senat jednomyślnie przyjął porządek obrad w dalszym brzmieniu:  
2. Uchwała w sprawie potępienia agresji Rosji i wyrażenia solidarności z Ukrainą. 
 
2. Uchwała w sprawie potępienia agresji Rosji i wyrażenia solidarności z Ukrainą. 
Rektor zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie zaproponowanej treści uchwały? 

UCHWAŁA NR …/2022 
SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

z dnia 28 lutego 2022 r. 
w sprawie potępienia agresji Rosji i wyrażenia solidarności z Ukrainą 

Na podstawie § 22 pkt 25 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. Senat Uniwersytetu Wrocławskiego, nawiązując do opublikowanych dnia 24 lutego 2022 r. 
oświadczenia KRASP, RGSWiN, PAN, organizacji doktoranckich i studenckich reprezentujących polskie 
środowisko akademickie oraz stanowiska Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola w sprawie 
niesprowokowanej agresji Rosji na Ukrainę, stanowczo i jednogłośnie potępia haniebną napaść na bratni 
Naród Ukraiński. 

Naszym przyjaciołom – uczelniom i naukowcom ukraińskim, w szczególności z bliskiego nam Uniwersytetu 
Iwana Franki we Lwowie – deklarujemy stałe wsparcie i pomoc. 

Jednocześnie zwracamy się do środowiska akademickiego Federacji Rosyjskiej, w szczególności 
współpracujących z Uniwersytetem Wrocławskim uczelni w Sankt-Petersburgu, Moskwie, Tomsku, Irkucku, 
Omsku, o stanowcze i jednoznaczne potępienie wojny prowadzonej przeciw Ukrainie. Współpraca naukowa 
ma wymiar globalny i apolityczny, nie może jednak służyć wspieraniu dyktatur, które zagrażają już dziś naszym 
sąsiadom, a jutro – zagrożą nam. 

W duchu akademickich wartości – poszanowania wolności, otwartości i racjonalności – wzywamy do jak 
najszybszego zakończenia działań zbrojnych, wycofania wojsk agresora z ziem Ukrainy i podjęcia rozmów 
pokojowych. Środowisko akademickie Europy w sposób naturalny jest predestynowane do pośredniczenia 
współpracy na rzecz pokoju. Niezbędnym warunkiem do tego musi być jednak wspólne i jednoznaczne 
uznanie suwerenności Ukrainy i integralności jej terytorium. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

W dyskusji głos zabrali: 
Prof. J. Marcinkowski podał, że Uniwersytet nie znajduje się w sytuacji, w której musiałby podejmować uchwałę 
w tej sprawie. Jeżeli jednak miałaby zostać ona podjęta w zaproponowanym kształcie to niestety nie będzie 
mógł jej poprzeć. W jego opinii Senat powinien wezwać Rektora do natychmiastowego zerwania wszystkich 
umów z uczelniami Federacji Rosyjskiej. Zaproponował zastąpienie trzeciego akapitu zaczynającego się od 
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słów: „Jednocześnie zwracamy się do środowiska akademickiego Federacji Rosyjskiej, (…)” słowami: „Senat 
Uniwersytetu Wrocławskiego wzywa Rektora do natychmiastowego wypowiedzenia wszystkich umów  
o współpracy jakie Uniwersytet zawarł z uczelniami rosyjskimi. Powrót do takiej współpracy będzie możliwy 
dopiero gdy Rosja dołączy do rodziny narodów cywilizowanych.”. Jeżeli nie zajdzie zmiana w takim duchu 
będzie głosował przeciwko tej uchwale.   
Rektor zauważył, że jest to bardzo ostre postawienie sprawy; należy mieć na uwadze, że kilkuset rosyjskich 
naukowców potępiło tę wojnę, co w Rosji jest aktem szczególnej odwagi. Nie zrobiła tego jednak żadna 
instytucja i odpowiedni nacisk powinien być wywierany właśnie na instytucje. Ma również wątpliwości do tego, 
czy można wykluczać Rosję z grona krajów cywilizowanych; takie sformułowanie jest bardzo oceniające.   
Prof. M. Cieński zwrócił uwagę, że w pierwszym akapicie jest rozbieżność gramatyczna; zamiast: „nawiązując 
do opublikowanych oświadczenia…” , powinno być: „oświadczeń”. 
Rektor wyjaśnił, że chodzi tu o 2 oświadczenia: m.in. KRASP oraz KRUWiO.  
Prof. M. Cieński stwierdził, że jednak powinna zostać zastosowana liczba mnoga. Zwrócił również uwagę na 
symboliczny wydźwięk uchwały i zaproponował, aby w tytule słowa: „wyrażenia solidarności z Ukrainą” 
znalazły się przed słowami: „potępienia agresji Rosji”; ważniejsza jest solidarność z napadniętym niż 
potępienie agresora. Odnosząc się do propozycji prof. Marcinkowskiego podał, że zerwanie umów jest krokiem 
bardzo radykalnym i mając perspektywę powrotu do współpracy można zaapelować do Rektora o zawieszenie 
realizacji tych umów.  
Rektor podał, że w wyniku powyższych uwag wprowadzony zostałby nowy akapit o treści: „Senat Uniwersytetu 
Wrocławskiego zobowiązuje Rektora do zawieszenia umów o współpracy z uczelniami Federacji Rosyjskiej 
do czasu potępienia przez nie agresji.”.  
Prof. M. Cieński zwrócił uwagę, że słowa: „do czasu potępienia” nie byłyby właściwe, ponieważ chodzi raczej 
o zawieszenie umów do czasu zakończenia agresji, normalizacji relacji. 
Rektor dodał, że również ma pewne wątpliwości, ponieważ co będzie jeśli któraś z uczelni rosyjskich potępi tę 
agresję? Jak będzie wówczas wyglądać kwestia współpracy lub jej braku? 
Dziekan A. Lewicki zapytał o implikacje prawne ewentualnego zerwania umów. Na Wydziale Filologicznym 
przebywa obecnie na wymianie dwudziestu studentów głównie z Tomska.  
Rektor podał, że w uchwale można zawrzeć wyłączenie dla działalności dydaktycznej. Chciałby jednak ustalić, 
do kiedy miałaby zostać zawieszona ta współpraca, czy w ogóle do czasu zakończenia konfliktu? 
Prof. J. Marcinkowski powiedział, że chciałby uniknąć rozwadniania treści. Można się oczywiście zastanowić 
nad tym jakie będą skutki wypowiedzenia tych umów. Zapytał Dziekana Lewickiego, czy miał na myśli polskich 
studentów w Tomsku, czy rosyjskich na wymianie w Polsce? Polscy studenci powinni jak najszybciej wrócić 
do Polski, natomiast rosyjskich studentów należy jak najszybciej odesłać do Rosji, ponieważ jest wojna i oni 
również muszą ponieść jej skutki, mieć tę świadomość, że zostali wydaleni z Polski z uwagi na to, co robi ich 
kraj. I taka powinna być rola tej uchwały.  
Dziekan A. Lewicki przyznał, że w tym momencie nie dysponuje konkretnymi danymi. Jego pytanie dotyczyło 
wyłącznie kwestii prawnych związanych z ewentualnym zawieszeniem, czy też zerwaniem umów. Rozumie 
argumentację prof. Marcinkowskiego, jednak z drugiej strony jest w stanie założyć, że część z tych studentów 
nie zechce wrócić do kraju rządzonego przez Putina, zatem pod tym kątem do rozważenia jest pewna kwestia 
prawna i formalna, aby nie zostawić tych studentów z niczym. 
Rektor zwrócił uwagę na to, że pod względem formalnym są to studenci Uniwersytetu Wrocławskiego.  
Prof. J. Marcinkowski zgodził się z tym, że jeżeli ktoś został immatrykulowany jako student Uniwersytetu to 
rzeczywiście trudno jest go w tej chwili wydalić. Inna jest natomiast sytuacja jeśli chodzi o studentów będących 
na wymianie w ramach programu Erasmus. Można oczywiście w takiej uchwale zawrzeć, że studenci rosyjscy 
przebywający na wymianie, którzy nie będą chcieli wrócić do kraju, mogą poprosić w Polsce o ochronę 
międzynarodową i w takiej sytuacji pozostaną studentami Uniwersytetu.  
Prorektor P. Matusz powiedziała, że obecnie dwóch studentów Uniwersytetu Wrocławskiego przebywa na 
wymianie w Sankt-Petersburgu; otrzymali już informację, że mają wracać do Polski. W przypadku pracowników 
wszystkie zaplanowane wyjazdy do Rosji w celach naukowych zostały zawieszone. Sprawdzana jest 
natomiast liczba studentów rosyjskich przebywających na wymianie. 
Rektor zapytał, czy rosyjscy studenci, niezależnie od tego, czy przebywają w ramach programu Erasmus, czy 
na wymianie bilateralnej, zostali immatrykulowani i tym samym stali się studentami Uniwersytetu, czy mają tu 
zastosowanie inne regulacje?  
Prorektor P. Matusz w odpowiedzi podała, że większość tych studentów jest na wymianie w ramach różnych 
programów mobilnościowych i przebywa w Polsce tylko na czas odbywania tej mobilności; oni nie są zatem 
studentami Uniwersytetu. Studentami Uniwersytetu są tylko te osoby, które zostały immatrykulowane  
i przebywają w Uniwersytecie na programach licencjackich, magisterskich bądź na studiach doktoranckich. 
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Przedstawiciel ZZNA UWr R. Juchnowski nie zgodził się ze zdaniem prof. Marcinkowskiego, że Senat nie musi 
podejmować uchwały w tej sprawie. Podkreślił, że jest to sytuacja nadzwyczajna i podjęcie działań przez 
Uniwersytet Wrocławski, zajęcie stanowiska, wydaje się być nie tylko wskazane, ale wręcz obowiązkowe. 
Zgodził się co do tego, że sama uchwała to za mało, stąd jego pytanie do Rektora odnośnie wolnych wniosków, 
ponieważ chciał ze swojej strony zaproponować kilka działań, które wzmocniłyby przyjęcie tej uchwały.  
W kwestii współpracy z uczelniami rosyjskimi oraz studentów rosyjskich przebywających w Polsce uważa, że 
nie powinni być obarczani odpowiedzialnością za działania rosyjskiego rządu. Wydalenie studentów byłoby 
krokiem zbyt pospiesznym, podobnie jak zerwanie współpracy naukowej. Zwrócił uwagę, że jednak kilkaset 
osób ze środowiska naukowego podpisało się pod protestem przeciwko polityce rządu rosyjskiego, co 
wymagało niezwykłej odwagi z ich strony.  
Dziekan D. Nowak poparła zmodyfikowaną wersję projektu uchwały. Dodała, że na Wydziale Biotechnologii 
jest czworo studentów z Rosji, którzy zostali immatrykulowani. 
Rektor uznał, że jeśli zostanie uchwalone zawieszenie umów to konsekwencje tego zawieszenia nie będą 
dotyczyć studentów immatrykulowanych, nawet jeśli jednocześnie studiują gdzieś indziej. Konsekwencje 
miałyby natomiast zastosowanie do nieimmatrykulowanych studentów.  
Prorektor E. Zych zaproponował, aby wobec niejasności prawnych, w akapicie zakończonym zdaniem: 
„Współpraca naukowa ma wymiar globalny i apolityczny, …” umieścić zdanie o treści: „W przeciwnym wypadku 
kontynuowanie współpracy między naszymi uczelniami nie będzie możliwe.”. Być może to w jakiś sposób 
zadośćuczyniłoby propozycji zgłoszonej przez prof. Marcinkowskiego. 
Prof. J. Marcinkowski stwierdził, że to by nie zadośćuczyniło, ponieważ znowu jest to rozmywanie jej treści. 
Być może warto, aby Senat zebrał się ponownie po przygotowaniu jakiegoś sensowniejszego projektu. 
Rektor zauważył, że można poprzestać na zdaniu, że Senat zobowiązuje Rektora do zawieszenia współpracy.  
Prorektor T. Kalisz w kwestii liczebności studentów Federacji Rosyjskiej podał, że jest ich obecnie 43, z tego 
sześciu na wymianie; pozostali przebywają na regularnych studiach, byłby zatem ostrożny przy podejmowaniu 
decyzji w tej sprawie ze względu na te osoby. Dodał, że w przypadku takiego sformułowania dobrze byłoby 
zawrzeć formułę, że nie dotyczy to studentów aktualnie studiujących w Uniwersytecie. Należy mieć na uwadze, 
że w tym momencie Uniwersytet Wrocławski jest odpowiedzialny za los tych młodych ludzi. 
Dziekan K. Kiczka dodał, że WPAE również ma wielu regularnych studentów właśnie z Federacji Rosyjskiej, 
immatrykulowanych. Zgłosił uwagę techniczną związaną z nazwą Uniwersytetu Iwana Franki we Lwowie;  
w oficjalnych dokumentach w nazwie tej uczelni jest słowo „narodowy”.  
Rektor zgodził się z tą uwagą; w drugim akapicie wprowadzona zostanie oficjalna nazwa tej uczelni.  
Prof. K. Ruchniewicz przychylił się do wniosku prof. Marcinkowskiego. Powiedział, że najważniejsze instytucje 
niemieckie wyraziły swoje stanowisko w tej sprawie w sposób bardzo jednoznaczny tj. zaleciły zamrożenie 
współpracy naukowej z instytucjami państwowymi i przedsiębiorstwami w Rosji ze skutkiem natychmiastowym 
do odwołania, zaprzestanie korzystania z niemieckich funduszy badawczych na rzecz Rosji, rezygnację ze 
wspólnych imprez naukowych i badawczych oraz nieinicjowanie nowych projektów współpracy. W stanowisku 
tym jest również mowa o studentach i innych osobach, które wyrażą chęć pozostania w Niemczech: w takich 
przypadkach zaleca się objęcie ich pomocą ze strony właśnie tych instytucji.  
Dziekan A. Lewicki zaproponował, aby w omawianym akapicie usunąć słowa: „do czasu potępienia przez nie 
agresji” i pozostawić tylko: „Senat Uniwersytetu Wrocławskiego zobowiązuje Rektora do zawieszenia umów  
o współpracy z uczelniami Federacji Rosyjskiej.”, ponieważ nie jest w stanie sobie wyobrazić co zostałoby 
uznane za potępienie agresji. Ewentualnie można dodać na końcu słowa: „do odwołania”.  
Dziekan T. Jurdziński podał, że wobec braku konsensusu co do treści uchwały oraz różnych wątpliwości Senat 
mógłby się w tej sprawie zebrać ponownie w środę w celu przegłosowania lepiej sformułowanej uchwały.  
Rektor stwierdził, że ta kwestia wymagałaby przegłosowania. Zauważył, że w toku dyskusji być może uda się 
uchwalić stanowisko, które będzie do zaakceptowania dla wszystkich. 
Dziekan T. Jurdziński podał zatem, że w jego opinii sformułowanie: „zawieszenie stosunków” jest zbyt słabe. 
Bardziej stanowcze stwierdzenie padło w wypowiedzi prof. Ruchniewicza. Poza tym do rozważenia pozostaje 
jeszcze kwestia tego, kiedy miałby nastąpić powrót do tych relacji. 
Rektor powiedział, że „zawieszenie” jest podobne do „zerwania”, pozostawia jednak możliwość odwieszenia 
w pewnym momencie bez konieczności ponownej negocjacji warunków. Prof. Ruchniewicz mówił natomiast  
o „zamrożeniu”, które oznacza dosłownie „zawieszenie”, nie zmienia się aktu prawnego, a jedynie wstrzymuje 
jego obowiązywanie.  
Prof. K. Ruchniewicz dodał, że w przytoczonym przez niego stanowisku instytucji niemieckich „zamrożenie 
współpracy” miałoby nastąpić ze skutkiem natychmiastowym do odwołania. Jest to zatem bardzo mocne 
uzupełnienie takiego zamrożenia.  
Rektor zgodził się z tym, że formuła „do odwołania” jest na tyle otwarta, że pozwoli w tej bardzo płynnej sytuacji 
nie dookreślać czegoś czego nie bardzo można zrobić. 
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Prof. M. Cieński powiedział, że jeśli chodzi o różnicę między „zamrożeniem” a „zawieszeniem” to uważa, że 
„zamrożenie” jest mocniejsze i lepiej wyraża intencje większości senatorów. Uważa również, że jeżeli Senat 
ma podjąć uchwałę to lepiej, aby podjął niedoskonałą, ale szybko.  
Rektor podsumowując wszystkie dotychczasowe głosy podał, że zamiast „zawieszenia” byłoby „zamrożenie 
współpracy”, ponadto prof. Patrzałek na czacie zaproponowała, aby dodać „ze skutkiem natychmiastowym do 
odwołania”. Zdanie otrzymałoby zatem brzmienie: „Senat Uniwersytetu Wrocławskiego zobowiązuje Rektora 
do zamrożenia ze skutkiem natychmiastowym współpracy z uczelniami Federacji Rosyjskiej do odwołania.”.  
Prof. J. Marcinkowski stwierdził, że sformułowanie: „Senat zobowiązuje Rektora” bierze swój początek z jego 
propozycji, która miała na celu zobowiązanie Rektora do zerwania umów. Senat nie może sam zerwać umów, 
ale może do tego zobowiązać Rektora. Tymczasem w tym zdaniu nie ma już słowa „umów” zatem traci ono 
swój sens i można odnieść wrażenie, że to Rektor ma nie współpracować, a nie Uniwersytet. Zaproponował 
wobec tego, aby zdanie uzyskało brzmienie: „Uniwersytet Wrocławski zamraża ze skutkiem natychmiastowym 
wszelką współpracę z uczelniami Federacji Rosyjskiej.”.  
Rektor poprosił o opinię mec. E. Majewską-Machaj w tej sprawie. 
Mgr E. Majewska-Machaj wyjaśniła, że podmiotem jest oczywiście Rektor, a nie Senat, więc z prawnego 
punktu widzenia to zdanie jest poprawne. Przypomniała, że umowy w sprawie prowadzenia np. wspólnych 
studiów, czy wymiany studenckiej, mają często bardzo długi okres wypowiedzenia, żeby studenci zdążyli 
skończyć przynajmniej określony cykl kształcenia. Takie sformułowanie oddaje zatem intencje Senatu, 
stwarza również możliwość przeanalizowania umów i określenia jak ma wyglądać zamrożenie współpracy. 
Zamrożenie stosunków należy do kompetencji Rektora, który działa w imieniu Uniwersytetu. 
Prof. J. Marcinkowski przyznał, że wolałby zapis o zobowiązaniu Rektora do zamrożenia ze skutkiem 
natychmiastowym współpracy Uniwersytetu z uczelniami Federacji Rosyjskiej. Dodał również, że ostatni akapit 
osłabia sens całej uchwały.  
Dziekan D. Nowak zwróciła uwagę na to, że Uniwersytet współpracuje także z jednostkami Rosyjskiej 
Akademii Nauk, zatem nie tylko z uczelniami i być może warto rozszerzyć to zdanie o te instytucje. 
Rektor ustalił, że zdanie zostanie rozszerzone o instytucje naukowe: „zobowiązuje Rektora do zamrożenia ze 
skutkiem natychmiastowym współpracy Uniwersytetu z uczelniami i innymi instytucjami naukowymi”. 
Prorektor E. Zych przyłączył się do opinii prof. Marcinkowskiego, że ostatni akapit projektu uchwały niewiele 
wnosi i rozważyłby potrzebę jego zmieszczenia.  
Prof. J. Sobczyk powiedział, że w związku z tym, że sytuacja jest bardzo dynamiczna uchwała Senatu bardzo 
szybko się zdezaktualizuje i stanie się tylko zapisem pewnych emocji, podczas gdy istotnych wiadomości jest 
tyle, że informacje znacznie większego kalibru giną w strumieniu różnych newsów. Może warto jednak trochę 
poczekać i ustosunkować się do tej sprawy za kilka dni mając nadzieję na to, że to się rozwinie w pozytywną 
stronę.   
Dziekan T. Judziński podał, że nadzieja na to, że sytuacja rozwinie się w dobrą stronę nie zmieni tego co już 
się stało i stanowisko Senatu nie zdezaktualizuje się z dnia na dzień. Zwrócił uwagę na to, że w projekcie 
znalazło się odwołanie wyłącznie do Uniwersytetu we Lwowie, podczas gdy WMI mocno współpracuje  
z Uniwersytetem Kijowskim; czy zatem ten akapit mógłby zostać sformułowany bardziej ogólnie? 
Rektor przychylił się do propozycji; dla zachowania szerszego wymiaru akapit mógłby otrzymać brzmienie: 
„Naszym przyjaciołom – uczelniom i naukowcom ukraińskim – deklarujemy stałe wsparcie i pomoc.”. 
Prof. M. Cieński powiedział, że w obecnej, szybko zmieniającej się sytuacji nie da się wyważyć głosu tak, żeby 
był aktualny, mądry, nienaruszalny. Jednocześnie jest to ostatni moment na zajęcie stanowiska w tej sprawie 
z powodów etycznych i wielu innych powodów, ponieważ ktoś może zapytać o to, gdzie był głos Uniwersytetu 
Wrocławskiego. Wniósł o to, aby zakończyć dyskusję i wyrazić w głosowaniu swoje stanowisko.  
Rektor poprosił już o krótkie głosy, aby można było przystąpić do głosowania. Zadeklarował, że w przypadku 
podjęcia uchwały zostanie ona przetłumaczona na język rosyjski i ukraiński, i rozesłana do stosownych uczelni. 
Prof. J. Marcinkowski wniósł o usunięcie dwóch ostatnich akapitów w projekcie. W sytuacji kiedy zamrożona 
zostaje współpraca akapit mówiący o zwracaniu się do środowiska akademickiego Federacji Rosyjskiej nie 
ma sensu, natomiast ostatni akapit w ogóle nie niesie żadnej treści. Uchwała powinna wybrzmieć: „potępiamy”, 
„oferujemy pomoc Ukraińcom”, „nie będziemy współpracować z uczelniami i innymi instytucjami naukowymi 
Federacji Rosyjskiej” - te trzy elementy są w tej chwili utopione w zbyt długim tekście uchwały.  
Rektor zgodził się w kwestii usunięcia ostatniego akapitu. Trzeci jednak by pozostawił, ponieważ w jakimś 
sensie jest on skierowany do osób z zewnątrz, które będą czytały tę uchwałę, aby mogły zrozumieć dlaczego 
takie kroki zostały podjęte. 
Rzeczniczka prasowa K. Uczkiewicz poinformowała, że w Rosji powstał komitet antywojenny, w którym 
znaleźli się również naukowcy i to wezwanie jest skierowane również do nich. Dodała, że media pytają o to, 
jak reaguje na tę sytuację Uniwersytet Wrocławski i czy Senat podjął jakąś uchwałę.   
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Rektor zarządził głosowanie. 
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W oczekiwaniu na wynik głosowania Rektor poinformował, że w dniu dzisiejszym powołany zostanie komitet 
Solidarni z Ukrainą, któremu będzie przewodniczył prof. Jarosław Syrnyk. Prosiłby o kierowanie na ręce 
Przewodniczącego wszystkich uwag dotyczących nowych inicjatyw, ponieważ w ramach tego komitetu będą 
one konsultowane ze środowiskami diaspory ukraińskiej, ale również z organizacjami pozarządowymi, 
agendami państwowymi i samorządowymi. W tym celu uruchomiony zostanie również dedykowany adres 
ukraina@uwr.edu.pl, na który będzie można zgłaszać wszystkie kwestie dotyczące obecnej sytuacji. 
O głos poprosił przedstawiciel ZZNA UWr R. Juchnowski, który podał, że dr K. Uczkiewicz zadeklarowała na 
facebookowym forum, że przedstawiona zostanie informacja o działaniach jakie do tej pory podjął Uniwersytet 
odnośnie kryzysu związanego z sytuacją na Ukrainie i sytuacją ukraińskich studentów i pracowników. Zapytał, 
czy taka informacja będzie przedstawiona?  
Rektor w odpowiedzi podał, że taka informacja zostanie rozesłana do wszystkich w kolejnym biuletynie  
(w środę lub czwartek). Następnie ogłosił wyniki głosowania. 
Wynik głosowania: oddano 44 głosy, 42 za wnioskiem i 2 wstrzymujące; uchwała Nr 9/2022. 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
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