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Magnificencjo, Szanowny Panie Rektorze, 

 

Rada Uniwersytetu Wrocławskiego (dalej jako „Rada”), działając na podstawie  

art. 18 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm., dalej jako „Ustawa”) i § 15 pkt 4 Statutu  

Uniwersytetu Wrocławskiego (dalej jako „Statut”), tj. realizując ustawowy i statutowy  

obowiązek dotyczący monitorowania zarządzania Uniwersytetem Wrocławskim (dalej jako 

„UWr”), zważywszy na określone w § 12 ust. 3 pkt 2 Statutu kompetencje Rektora UWr 

(dalej jako „Rektor”) w zakresie przygotowania projektu zmian Statutu oraz określone w  

§ 22 pkt 1 Statutu kompetencje Senatu UWr (dalej jako „Senat”) do uchwalania Statutu, 

zwraca się z wnioskiem do Rektora UWr i Senatu o przyśpieszenie procedury zmiany 

Statutu. 

W obecnej kadencji, Rada kilkukrotnie już na posiedzeniach poruszała problem  

konieczności zmiany Statutu i oczekiwała na propozycję nowej jego wersji. Z powodu  

nieoczekiwanej konieczności ponownego wyboru Rektora w tej kadencji, problem na który 

zwracamy uwagę w tym stanowisku (a to nie jedyny problem obecnego Statutu), powinien 

skłonić nowowybranego Rektora i Senat do jak najszybszego zajęcia się modyfikacją  

Statutu.  

Rada, realizując postulaty art. 18 ust. 4 Ustawy, a więc kierując się dobrem UWr 

i działając na jego rzecz, zwraca uwagę na dwie kwestie: 

I. ograniczenia możliwości zgłoszenia przez Radę kandydatów na rektora jedynie do 

osób, których nie zgłosiło wcześniej Uniwersyteckie Kolegium Elektorów oraz 

II. finalizacji procesu wskazywania przez Radę kandydatów na Rektora – na mocy  

dotychczasowego brzmienia Statutu – z chwilą wydania przez Senat opinii o kandy-

datach na opiniodawczym posiedzeniu tego organu, a nie z chwilą wskazania kan-

dydatów na Rektora przez Radę po zaopiniowaniu ich przez Senat, jak nakazuje  

art. 18 ust. 1 pkt 5 Ustawy.  

Wprowadzenie do Statutu zmian w wyżej wskazanych obszarach umożliwi wszyst-

kim organom UWr, w tym Radzie, niezakłócone wykonywanie ich ustawowych obowiązków. 

 

Uzasadnienie 

 

Rada wypełniając swoje obowiązki w procedurze wyboru Rektora na kadencję  

2020-2024, w toku realizacji zadań wyznaczonych Statutem oraz kalendarzem wyborczym 

uznała, iż konieczne jest ponowne zasygnalizowanie Rektorowi, Senatowi i społeczności 

Uniwersytetu Wrocławskiego dostrzeżonych przez Radę już na etapie tworzenia Statutu, 
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rozbieżności pomiędzy regulacjami Ustawy a zapisami Statutu. Konsekwencją występowa-

nia ww. niespójności jest ograniczenie swobody działania Rady w zakresie jej ustawowych 

obowiązków dotyczących procedury wyboru Rektora. 

 

Ad. I 

Zgodnie z przyjętym kalendarzem wyborczym Uniwersyteckie Kolegium Elektorów 

dokonuje zgłoszenia indykacyjnego kandydatów przed Radą. Na mocy § 85 ust. 2 Statutu 

nie jest możliwe zgłoszenie kandydatów uprzednio zgłoszonych przez Uniwersyteckie  

Kolegium Elektorów także przez Radę, co może prowadzić do ograniczenia Radzie możli-

wości wyboru kandydatów. Brak możliwości wskazania tego samego kandydata przez oba 

ww. podmioty może być uznany za ingerencję w zakres zadań rady uczelni zawarty w  

art. 18 ust. 1 pkt 5 Ustawy. 

Ponadto, Statut w § 87 ust. 2 odnosząc się do posiedzenia indykacyjnego Rady 

ogranicza de facto liczbę kandydatów proponowanych do zaopiniowania przez Senat do 

liczby członków Rady, jak bowiem stanowi przywołana regulacja „każdy członek Rady 

 Uniwersytetu może dokonać jednego zgłoszenia indykacyjnego obejmującego jedną 

osobę”. Przepisy Ustawy nie zawierają jednak ograniczeń co do liczby osób, które mogą 

być wskazane przez podmioty uprawnione do wskazywania kandydatów na rektora.  

Nie budzi wątpliwości, że sytuacja, gdy przepisy Statutu ograniczają ustawowe 

uprawnienia organu, jest sytuacją niepożądaną. Zasadne jest zatem dokonanie analizy 

przywołanych zapisów zawartych w Dziale IV Tytułu III Statutu i dostosowanie ich do  

regulacji ustawowych. 

 

Ad. II 

Rada jest uprawniona i jednocześnie zobowiązana na mocy art. 18 ust. 1 pkt 5 

Ustawy do wskazania kandydatów na rektora, po zaopiniowaniu przez Senat. Analiza tego 

przepisu prowadzi do wniosku, że Rada powinna przedstawić kandydatów na rektora  

Senatowi, który powinien wyrazić opinie na temat zaproponowanych kandydatur i przed-

stawić je Radzie. Następnie, po zapoznaniu się z opiniami Senatu, Rada wskazałaby kan-

dydatów na rektora Uniwersyteckiemu Kolegium Elektorów. 

Obecnie jednak postanowienia Statutu uniemożliwiają realizację przez Radę usta-

wowego zadania wskazania kandydatów na Rektora po uprzednim zaopiniowaniu kandy-

datów przez Senat. Zamiast tego § 85 ust. 4 Statutu przewiduje, że: „zgłoszenie kandy-

datury w wyborach Rektora oraz zaopiniowanie kandydata przez Senat dopełniają skutecz-

ności wskazania kandydata na Rektora”. 

W ocenie Rady jest to istotne ograniczenie kompetencji Rady w zakresie realizacji 

jej ustawowych obowiązków. Istnienie rozdźwięku między zapisami zawartymi w Dziale IV 

Tytułu III Statutu a regulacjami ustawowymi niepotrzebnie obarcza procedurę wyboru Rek-

tora prawnymi wątpliwościami.  

Powyższe stanowisko nie wyczerpuje, zdaniem Rady, całości zagadnień związanych 

z potrzebą dostosowania Statutu do jak najefektywniejszej realizacji Strategii UWr i zobo-

wiązań Uniwersytetu zawartych w Inicjatywie Doskonałości – Uczelnia Badawcza. Kwestie 

te powinny stać się w najbliższej przyszłości przedmiotem odrębnej, pogłębionej refleksji 

nowowybranego Rektora, Senatu i całej społeczności akademickiej Uniwersytetu Wrocław-

skiego. 

Z wyrazami szacunku 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady UWr 

Wojciech Hann 


