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ZAPROSZENIE 

na zdalne posiedzenie Rady Dyscypliny Nauk Biologicznych 

21 kwietnia 2022 r., godz. 9.15 

 

1. Przyjęcie porządku obrad.                                                       ref. dr hab. inż. M. Kadej, prof. UWr 

2. Komunikaty.                                                                          ref. dr hab. inż. M. Kadej, prof. UWr 

3. Nadanie stopnia doktora habilitowanego dr. Tomaszowi Borowikowi w dziedzinie nauk 

ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne.               ref. dr hab. J. Kotusz, prof. UWr 

4. Nadanie stopnia doktora mgr. Tomaszowi Skawińskiemu w dziedzinie nauk ścisłych  

i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne oraz uznanie rozprawy doktorskiej  

za wyróżniającą.                                                                                         ref. dr hab. A. Klink 

5. Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych,  

w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Marcie Poźniak: 

a) uznanie spełnienia wymagań, o których mowa w art.186 ust.1 pkt 3 Ustawy PSWiN; 

b) powołanie recenzentów; 

c) powołanie Komisji ds. postępowania w sprawie nadania stopnia doktora. 

ref. prof. dr hab. H. Jańska 

6. Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych,  

w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Natalii Porębskiej: 

a) uznanie spełnienia wymagań, o których mowa w art.186 ust.1 pkt 3 Ustawy PSWiN; 

b) powołanie recenzentów; 

c) powołanie Komisji ds. postępowania w sprawie nadania stopnia doktora. 

ref. prof. dr hab. H. Jańska 

7. Przewód doktorski mgr Anny Brudzińskiej-Kosior: 

a) zmiana składu Komisji egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej; 

b) zmiana recenzenta; 

c) zmiana składu Komisji doktorskiej.                ref. dr hab. A. Klink 

8. Przewód doktorski mgra Mateusza Meserszmita: 

a) zmiana tytułu i formy rozprawy doktorskiej; 

b) powołanie recenzentów; 

c) powołanie Komisji doktorskiej.                                                     ref. dr hab. A. Klink 

9. Przewód doktorski mgr Agnieszki Pietras-Lebiody – zmiana składu Komisji egzaminu 

doktorskiego z dyscypliny podstawowej.                                                       ref. dr hab. A. Klink 

10. Przewód doktorski mgr Eweliny Klimczuk-Bereziuk: 

a) zmiana tytułu rozprawy doktorskiej; 

b) zmiana składu Komisji doktorskiej.                                               ref. dr hab. A. Klink 
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11. Przewód doktorski mgr Wiktorii Gornig: 

a) powołanie recenzentów; 

b) powołanie Komisji doktorskiej.                      ref. dr hab. A. Klink 

12. Przewód doktorski mgra Adama Kotowskiego: 

a) zmiana tytułu rozprawy doktorskiej;  

b) zmiana składu komisji egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej; 

c) zmiana składu Komisji doktorskiej.                 ref. dr hab. A. Klink 

13. Przewód doktorski mgra Mariusza Chrabąszcza – zmiana składu Komisji  

doktorskiej.                           ref. dr hab. A. Klink 

14. Przewód doktorski mgra Michała Michałowskiego: 

a) powołanie recenzentów; 

b) powołanie Komisji doktorskiej.                 ref. dr hab. B. Simiczyjew 

15. Przewód doktorski mgra Mikołaja Kaźmierczaka: 

a) zmiana tytułu rozprawy doktorskiej;  

b) zmiana składu Komisji doktorskiej.                                       ref. dr hab. B. Simiczyjew                 

16. Przewód doktorski mgr Aleksandry Słupianek: 

a) powołanie recenzentów; 

b) Powołanie Komisji doktorskiej.     ref. dr hab. B. Simiczyjew 

17. Przewód doktorski mgr Magdaleny Biedroń: 

a) powołanie recenzentów; 

b) powołanie Komisji doktorskiej.     ref. dr hab. B. Simiczyjew 

18. Przewód doktorski mgra Mateusza Bartza: 

a) zmiana składu Komisji egzaminu doktorskiego z języka angielskiego; 

b) powołanie recenzentów; 

c) powołanie Komisji doktorskiej.                                             ref. dr hab. B. Simiczyjew 

19. Przewód doktorski mgr Justyny Roszkowiak: 

a) powołanie recenzentów; 

b) powołanie Komisji doktorskiej.              ref. dr hab. D. Augustyniak 

20. Przewód doktorski mgr Eweliny Sosnowskiej: 

a) powołanie recenzentów; 

b) powołanie Komisji doktorskiej.              ref. dr hab. D. Augustyniak 

21. Przewód doktorski mgra Pawła Markwitza: 

a) powołanie recenzentów; 

b) powołanie Komisji doktorskiej.                       ref. dr hab. D. Augustyniak 

22. Przewód doktorski mgr Ewy Pyrki: 

a) zmiana tytułu rozprawy doktorskiej; 

b) powołanie recenzentów; 

c) powołanie Komisji Doktorskiej.              ref. dr hab. D. Augustyniak 
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23. Przewód doktorski mgra Mateusza Sperudy: 

a) Powołanie recenzentów; 

b) Powołanie Komisji doktorskiej.              ref. dr hab. D. Augustyniak 

24. Przewód doktorski mgr Moniki Rams: 

a)  zmiana tytułu rozprawy doktorskiej; 

b) powołanie recenzentów; 

c) powołanie Komisji doktorskiej.                             ref. dr hab. W. Umławska, prof. UWr 

25. Wniosek o wyrażenie opinii w sprawie przedłużenia zatrudnienia dra Oleksandra Kovalchuka 

na ½ etatu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Paleozoologii Wydziału Nauk Biologicznych UWr. 

 ref. dr hab. K. Stefaniak, prof. UWr 

26. Wniosek o wyrażenie opinii w sprawie przedłużenia zatrudnienia dra Tomasza Skawińskiego 

na ½ etatu na stanowisko asystenta w Zakładzie Fizjologii Wydziału Nauk Biologicznych UWr. 

ref. dr hab. K. Stefaniak, prof. UWr 

27. Wniosek o wyrażenie opinii w sprawie przedłużenia zatrudnienia dra Sebastiana Salaty  

na stanowisku adiunkta w Zakładzie Bioróżnorodności i Taksonomii Ewolucyjnej Wydziału Nauk 

Biologicznych UWr.                                                                     ref. prof. dr hab. J. Świętojańska 

28. Wniosek o wyrażenie opinii w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr Magdaleny Zagalskiej - 

Neubauer na stanowisku adiunkta w Zakładzie Ekologii Behawioralnej Wydziału Nauk 

Biologicznych UWr.                                                                                  ref. dr hab. K. Hałupka 

29. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Dyscypliny z 17 marca 2022 r. 

ref. dr hab. inż. M. Kadej, prof. UWr 

30. Wolne wnioski. 

ref. dr hab. inż. M. Kadej, prof. UWr 

 

 

 

 Przewodniczący Rady Dyscypliny 

 Nauki Biologiczne 

 dr hab. inż. Marcin Kadej, prof. UWr 
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Uchwały Senatu z dnia 23 marca 2022: 

 Uchwała Nr 11_2022 Senatu UWr z dnia 2022-03-23 w sprawie zmian  

w komisjach senackich na kadencję 2020-2024.pdf 

 Uchwała Nr 12_2022 Senatu UWr z dnia 2022-03-23 w sprawie nagród Prezesa 

Rady Ministrów.pdf 

  Uchwała Nr 13_2022 Senatu UWr z dnia 2022-03-23 w sprawie nagród ministra 

właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.pdf 

 Uchwała Nr 14_2022 Senatu UWr z dnia 2022-03-23 w sprawie odznaczeń 

państwowych i resortowych.pdf 

 Uchwała Nr 22_2022 Senatu UWr z dnia 2022-03-23 zmieniająca uchwałę  

w sprawie zasad rekrutacji obywateli polskich na studia w roku akademickim 2022-

2023.pdf 

 Uchwała Nr 23_2022 Senatu UWr z dnia 2022-03-23 zmieniająca uchwałę  

w sprawie zasad rekrutacji cudzoziemców na studia w roku akademickim 2022-

2023.pdf 

 Uchwała Nr 25_2022 Senatu UWr z dnia 2022-03-23 zmieniająca regulamin 

studiów doktoranckich w UWr.pdf 

 Uchwała Nr 26_2022 Senatu UWr z dnia 2022-03-23 zmieniająca regulamin Szkoły 

Doktorskiej UWr.pdf 

 Uchwała Nr 27_2022 Senatu UWr z dnia 2022-03-23 zmieniająca regulamin 

studiów na UWr.pdf 

 Uchwała Nr 28_2022 Senatu UWr z dnia 2022-03-23 w sprawie sprostowania 

omyłki pisarskiej.pdf 

  Uchwała Nr 29_2022 Senatu UWr z dnia 2022-03-23 w sprawie uchylenia 
niektórych uchwał Senatu UWr.pdf 

 

  

Zarządzenia Rektora: 

 ZARZĄDZENIE Nr 55/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 marca 

2022 r. w sprawie przyjęcia założeń w celu opracowania sprawozdania  

z działalności badawczo-rozwojowej za rok 2021 

 ZARZĄDZENIE Nr 56/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 marca 

2022 r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CHARLIE-CRP 

 ZARZĄDZENIE Nr 57/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 marca 

2022 r. w sprawie powołania Rad Naukowych Priorytetowych Obszarów Badawczych 

w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) 

  ZARZĄDZENIE Nr 58/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 marca 

2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 114/2020 Rektora Uniwersytetu 

Wrocławskiego z dnia 1 września 2020 r. wprowadzającego Regulamin 

Organizacyjny Uniwersytetu Wrocławskiego 

 ZARZĄDZENIE Nr 60/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 marca 

2022 r. w sprawie zmiany składu Komisji ds. Zagospodarowania Składników 

Majątkowych Uniwersytetu Wrocławskiego 

 ZARZĄDZENIE Nr 61/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 marca 

2022 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wartościowania stanowisk pracy 

https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32625/uchwala-nr-11_2022-senatu-uwr-z-dnia-2022-03-23-w-sprawie-zmian-w-komisjach-senackich-na-kadencje-2020-2024.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32625/uchwala-nr-11_2022-senatu-uwr-z-dnia-2022-03-23-w-sprawie-zmian-w-komisjach-senackich-na-kadencje-2020-2024.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32626/uchwala-nr-12_2022-senatu-uwr-z-dnia-2022-03-23-w-sprawie-nagrod-prezesa-rady-ministrow.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32626/uchwala-nr-12_2022-senatu-uwr-z-dnia-2022-03-23-w-sprawie-nagrod-prezesa-rady-ministrow.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32627/uchwala-nr-13_2022-senatu-uwr-z-dnia-2022-03-23-w-sprawie-nagrod-ministra-wlasciwego-do-spraw-szkolnictwa-wyzszego-i-nauki.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32627/uchwala-nr-13_2022-senatu-uwr-z-dnia-2022-03-23-w-sprawie-nagrod-ministra-wlasciwego-do-spraw-szkolnictwa-wyzszego-i-nauki.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32628/uchwala-nr-14_2022-senatu-uwr-z-dnia-2022-03-23-w-sprawie-odznaczen-panstwowych-i-resortowych.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32628/uchwala-nr-14_2022-senatu-uwr-z-dnia-2022-03-23-w-sprawie-odznaczen-panstwowych-i-resortowych.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32636/uchwala-nr-22_2022-senatu-uwr-z-dnia-2022-03-23-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-zasad-rekrutacji-obywateli-polskich-na-studia-w-roku-akademickim-2022-2023.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32636/uchwala-nr-22_2022-senatu-uwr-z-dnia-2022-03-23-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-zasad-rekrutacji-obywateli-polskich-na-studia-w-roku-akademickim-2022-2023.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32636/uchwala-nr-22_2022-senatu-uwr-z-dnia-2022-03-23-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-zasad-rekrutacji-obywateli-polskich-na-studia-w-roku-akademickim-2022-2023.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32637/uchwala-nr-23_2022-senatu-uwr-z-dnia-2022-03-23-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-zasad-rekrutacji-cudzoziemcow-na-studia-w-roku-akademickim-2022-2023.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32637/uchwala-nr-23_2022-senatu-uwr-z-dnia-2022-03-23-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-zasad-rekrutacji-cudzoziemcow-na-studia-w-roku-akademickim-2022-2023.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32637/uchwala-nr-23_2022-senatu-uwr-z-dnia-2022-03-23-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-zasad-rekrutacji-cudzoziemcow-na-studia-w-roku-akademickim-2022-2023.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32639/uchwala-nr-25_2022-senatu-uwr-z-dnia-2022-03-23-zmieniajaca-regulamin-studiow-doktoranckich-w-uwr.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32639/uchwala-nr-25_2022-senatu-uwr-z-dnia-2022-03-23-zmieniajaca-regulamin-studiow-doktoranckich-w-uwr.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32640/uchwala-nr-26_2022-senatu-uwr-z-dnia-2022-03-23-zmieniajaca-regulamin-szkoly-doktorskiej-uwr.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32640/uchwala-nr-26_2022-senatu-uwr-z-dnia-2022-03-23-zmieniajaca-regulamin-szkoly-doktorskiej-uwr.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32641/uchwala-nr-27_2022-senatu-uwr-z-dnia-2022-03-23-zmieniajaca-regulamin-studiow-na-uwr.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32641/uchwala-nr-27_2022-senatu-uwr-z-dnia-2022-03-23-zmieniajaca-regulamin-studiow-na-uwr.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32642/uchwala-nr-28_2022-senatu-uwr-z-dnia-2022-03-23-w-sprawie-sprostowania-omylki-pisarskiej.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32642/uchwala-nr-28_2022-senatu-uwr-z-dnia-2022-03-23-w-sprawie-sprostowania-omylki-pisarskiej.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32643/uchwala-nr-29_2022-senatu-uwr-z-dnia-2022-03-23-w-sprawie-uchylenia-niektorych-uchwal-senatu-uwr.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32643/uchwala-nr-29_2022-senatu-uwr-z-dnia-2022-03-23-w-sprawie-uchylenia-niektorych-uchwal-senatu-uwr.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32571/nr-55_2022-z-dnia-14032022-zalozenia-do-sprawozdania-br.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32571/nr-55_2022-z-dnia-14032022-zalozenia-do-sprawozdania-br.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32571/nr-55_2022-z-dnia-14032022-zalozenia-do-sprawozdania-br.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32590/nr-56-2022-z-dn-17032022-w-sprawie-wprowadzenia-stopnia-alarmowego-charlie-crp.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32590/nr-56-2022-z-dn-17032022-w-sprawie-wprowadzenia-stopnia-alarmowego-charlie-crp.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32591/nr-57-2022-z-dnia-17032022-powolanie_rady_naukowe_pob_idub.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32591/nr-57-2022-z-dnia-17032022-powolanie_rady_naukowe_pob_idub.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32591/nr-57-2022-z-dnia-17032022-powolanie_rady_naukowe_pob_idub.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32645/nr-58-2022-z-dn-23032022-r-w-sprawie-zmiany-zarzadzenia-nr-114-2020-rektora-uwr-wprowadzajacego-regulamin-organizacyjny.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32645/nr-58-2022-z-dn-23032022-r-w-sprawie-zmiany-zarzadzenia-nr-114-2020-rektora-uwr-wprowadzajacego-regulamin-organizacyjny.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32645/nr-58-2022-z-dn-23032022-r-w-sprawie-zmiany-zarzadzenia-nr-114-2020-rektora-uwr-wprowadzajacego-regulamin-organizacyjny.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32645/nr-58-2022-z-dn-23032022-r-w-sprawie-zmiany-zarzadzenia-nr-114-2020-rektora-uwr-wprowadzajacego-regulamin-organizacyjny.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32647/nr-60-2022-z-dnia-24032022_zm-skladu-komisji-ds-zagospo-skl-maj-uwr.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32647/nr-60-2022-z-dnia-24032022_zm-skladu-komisji-ds-zagospo-skl-maj-uwr.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32647/nr-60-2022-z-dnia-24032022_zm-skladu-komisji-ds-zagospo-skl-maj-uwr.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32648/nr-61-2022-z-dnia-25032022-zespol-ds-wartosciowania-stanowisk-pracy.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32648/nr-61-2022-z-dnia-25032022-zespol-ds-wartosciowania-stanowisk-pracy.pdf
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pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w zakresie realizacji zadania 

„Usługi przeprowadzenia szczegółowej analizy zasobów ludzkich oraz opracowanie 

systemu wynagradzania, motywowania i oceniania pracowników Uniwersytetu 

Wrocławskiego” w ramach Projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu 

Wrocławskiego 2018–2022” w Uniwersytecie Wrocławskim 

 ZARZĄDZENIE Nr 62/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 marca 

2022 r. wprowadzające zmianę do zarządzenia Nr 25/2021 Rektora Uniwersytetu 

Wrocławskiego z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu 

przeprowadzenia oceny śródokresowej doktorantów kształcących się w Szkole 

Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz wprowadzenia wzorów dokumentów 

wymaganych w procedurze oceny śródokresowej 

 ZARZĄDZENIE Nr 63/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 marca 

2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 114/2020 Rektora Uniwersytetu 

Wrocławskiego z dnia 1 września 2020 r. wprowadzającego Regulamin 

Organizacyjny Uniwersytetu Wrocławskiego 

 ZARZĄDZENIE Nr 64/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 marca 

2022 r. w sprawie zmiany składu Rady Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu 

Wrocławskiego 

 ZARZĄDZENIE Nr 65/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 marca 

2022 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 160/2021 Rektora Uniwersytetu 

Wrocławskiego z dnia 19 października 2021 r. w sprawie obowiązku wykonywania 

czynności kancelaryjnych w systemie EZD w Uniwersytecie Wrocławskim 

 ZARZĄDZENIE Nr 66/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 marca 

2022 r. zmieniające zarządzenie Nr 207/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 114/2020 Rektora 

Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 września 2020 r. wprowadzającego Regulamin 

Organizacyjny Uniwersytetu Wrocławskiego 

 ZARZĄDZENIE Nr 67/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 marca 

2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 114/2020 Rektora Uniwersytetu 

Wrocławskiego z dnia 1 września 2020 r. wprowadzającego Regulamin 

Organizacyjny Uniwersytetu Wrocławskiego 

 ZARZĄDZENIE Nr 68/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 kwietnia 

2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 114/2020 Rektora Uniwersytetu 

Wrocławskiego z dnia 1 września 2020 r. wprowadzającego Regulamin 

Organizacyjny Uniwersytetu Wrocławskiego 

 ZARZĄDZENIE Nr 69/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 kwietnia 

2022 r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CHARLIE-CRP 

 ZARZĄDZENIE Nr 70/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 kwietnia 

2022 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Wrocławskiego w związku  

z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19 

 ZARZĄDZENIE Nr 74/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 kwietnia 

2022 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wartościowania stanowisk pracy 

pracowników będących nauczycielami akademickimi w zakresie realizacji zadania 

„Usługi przeprowadzenia szczegółowej analizy zasobów ludzkich oraz opracowanie 

systemu wynagradzania, motywowania i oceniania pracowników Uniwersytetu 

Wrocławskiego” w ramach Projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu 

Wrocławskiego 2018-2022” w Uniwersytecie Wrocławskim 

 ZARZĄDZENIE Nr 75/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 kwietnia 

2022 r. wprowadzające zmianę do zarządzenia Nr 141/2019 Rektora Uniwersytetu 

Wrocławskiego z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie pieczęci urzędowych  

i pieczęci tradycyjnych używanych w Uniwersytecie Wrocławskim 

https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32648/nr-61-2022-z-dnia-25032022-zespol-ds-wartosciowania-stanowisk-pracy.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32648/nr-61-2022-z-dnia-25032022-zespol-ds-wartosciowania-stanowisk-pracy.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32648/nr-61-2022-z-dnia-25032022-zespol-ds-wartosciowania-stanowisk-pracy.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32648/nr-61-2022-z-dnia-25032022-zespol-ds-wartosciowania-stanowisk-pracy.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32648/nr-61-2022-z-dnia-25032022-zespol-ds-wartosciowania-stanowisk-pracy.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32653/nr-62-2022-z-dn-28032022-r-zmiana-do-25-2021-w-sprawie-harmonogramu-oceny-srodokresowej.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32653/nr-62-2022-z-dn-28032022-r-zmiana-do-25-2021-w-sprawie-harmonogramu-oceny-srodokresowej.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32653/nr-62-2022-z-dn-28032022-r-zmiana-do-25-2021-w-sprawie-harmonogramu-oceny-srodokresowej.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32653/nr-62-2022-z-dn-28032022-r-zmiana-do-25-2021-w-sprawie-harmonogramu-oceny-srodokresowej.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32653/nr-62-2022-z-dn-28032022-r-zmiana-do-25-2021-w-sprawie-harmonogramu-oceny-srodokresowej.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32653/nr-62-2022-z-dn-28032022-r-zmiana-do-25-2021-w-sprawie-harmonogramu-oceny-srodokresowej.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32683/nr-63_2022-z-dnia-29032022-r-likwidacja-cjr-zmiana-do-ro.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32683/nr-63_2022-z-dnia-29032022-r-likwidacja-cjr-zmiana-do-ro.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32683/nr-63_2022-z-dnia-29032022-r-likwidacja-cjr-zmiana-do-ro.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32683/nr-63_2022-z-dnia-29032022-r-likwidacja-cjr-zmiana-do-ro.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32684/nr-64_2022-z-dnia-29032022-r-zmiana-skladu-rady-szkoly-doktorskiej.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32684/nr-64_2022-z-dnia-29032022-r-zmiana-skladu-rady-szkoly-doktorskiej.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32684/nr-64_2022-z-dnia-29032022-r-zmiana-skladu-rady-szkoly-doktorskiej.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32681/nr-65-2022-z-dnia-29032022-zm_do_160-2021_wylaczenia_w_ezd.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32681/nr-65-2022-z-dnia-29032022-zm_do_160-2021_wylaczenia_w_ezd.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32681/nr-65-2022-z-dnia-29032022-zm_do_160-2021_wylaczenia_w_ezd.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32681/nr-65-2022-z-dnia-29032022-zm_do_160-2021_wylaczenia_w_ezd.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32704/66-2022-z-dn-31032022-r-zmieniajace-zarzadzenie-nr-207-2021-rektora-uwr-z-dn-16122020-regulamin-org.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32704/66-2022-z-dn-31032022-r-zmieniajace-zarzadzenie-nr-207-2021-rektora-uwr-z-dn-16122020-regulamin-org.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32704/66-2022-z-dn-31032022-r-zmieniajace-zarzadzenie-nr-207-2021-rektora-uwr-z-dn-16122020-regulamin-org.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32704/66-2022-z-dn-31032022-r-zmieniajace-zarzadzenie-nr-207-2021-rektora-uwr-z-dn-16122020-regulamin-org.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32704/66-2022-z-dn-31032022-r-zmieniajace-zarzadzenie-nr-207-2021-rektora-uwr-z-dn-16122020-regulamin-org.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32715/nr-67_2022-z-dnia-31032022-r-zmiana-nazwy-zakladu.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32715/nr-67_2022-z-dnia-31032022-r-zmiana-nazwy-zakladu.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32715/nr-67_2022-z-dnia-31032022-r-zmiana-nazwy-zakladu.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32715/nr-67_2022-z-dnia-31032022-r-zmiana-nazwy-zakladu.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32718/nr-68-2022-z-dnia-1042022-utworzenie_centbad-nad-handlludzmi_na_wpae.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32718/nr-68-2022-z-dnia-1042022-utworzenie_centbad-nad-handlludzmi_na_wpae.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32718/nr-68-2022-z-dnia-1042022-utworzenie_centbad-nad-handlludzmi_na_wpae.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32718/nr-68-2022-z-dnia-1042022-utworzenie_centbad-nad-handlludzmi_na_wpae.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32719/nr-69-2022-z-dnia-1042022-wprowstopnia-alarmcharlie_crp.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32719/nr-69-2022-z-dnia-1042022-wprowstopnia-alarmcharlie_crp.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32721/nr-70-2022-covid-nowe-01042022_zasady-na-uwr.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32721/nr-70-2022-covid-nowe-01042022_zasady-na-uwr.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32721/nr-70-2022-covid-nowe-01042022_zasady-na-uwr.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32822/nr-74-2022-z-dnia-7042022-powolanie-zespol-ds-wartosciowania-na_zpu1.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32822/nr-74-2022-z-dnia-7042022-powolanie-zespol-ds-wartosciowania-na_zpu1.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32822/nr-74-2022-z-dnia-7042022-powolanie-zespol-ds-wartosciowania-na_zpu1.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32822/nr-74-2022-z-dnia-7042022-powolanie-zespol-ds-wartosciowania-na_zpu1.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32822/nr-74-2022-z-dnia-7042022-powolanie-zespol-ds-wartosciowania-na_zpu1.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32822/nr-74-2022-z-dnia-7042022-powolanie-zespol-ds-wartosciowania-na_zpu1.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32822/nr-74-2022-z-dnia-7042022-powolanie-zespol-ds-wartosciowania-na_zpu1.pdf
mailto:file:///C:/Users/user/Downloads/Tekst_ujedn_do_zarz_141-2019_pieczecie_urzed_tradyc_na_7.04.2022.pdf
mailto:file:///C:/Users/user/Downloads/Tekst_ujedn_do_zarz_141-2019_pieczecie_urzed_tradyc_na_7.04.2022.pdf
mailto:file:///C:/Users/user/Downloads/Tekst_ujedn_do_zarz_141-2019_pieczecie_urzed_tradyc_na_7.04.2022.pdf
mailto:file:///C:/Users/user/Downloads/Tekst_ujedn_do_zarz_141-2019_pieczecie_urzed_tradyc_na_7.04.2022.pdf
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  ZARZĄDZENIE Nr 76/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 kwietnia 

2022 r. w sprawie powołania międzywydziałowych komisji rekrutacyjnych  

do przeprowadzenia rekrutacji na rok akademicki 2022/2023 

   

 ZARZĄDZENIE Nr 77/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 kwietnia 

2022 r. w sprawie możliwości częściowego zwolnienia mieszkańców domów 

studenckich Uniwersytetu Wrocławskiego pochodzących z Ukrainy z opłaty  

w miesiącach: kwiecień, maj i czerwiec 2022 r. 

 ZARZĄDZENIE Nr 78/2022 Retora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 kwietnia 

2022 r. w sprawie likwidacji specjalności i na stacjonarnych studiach pierwszego  

i drugiego stopnia na kierunku biologia 

 ZARZĄDZENIE Nr 79/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 kwietnia 

2022 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego i Zespołów projektowych  

do realizacji zadań związanych z wdrożeniem modułów programu informatycznego 
klasy ERP 

  

Komunikaty Rektora: 

 

 KOMUNIKAT Nr 6/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 marca 2022 

r. w sprawie wykorzystania urlopu wypoczynkowego w roku 2022 r. 

 KOMUNIKAT Nr 7/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 kwietnia 2022 

r. w sprawie zmian wynikających z nowelizacji Polskiego Ładu     

 

 

https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32825/nr-76-2022-z-dn-7042022-r-w-sprawie-powolania-miedzywydzialowych-komisji-rekrutacyjnych-do-przeprowadzenia-rekrutacji-na-rok-akademicki-2022-2023.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32825/nr-76-2022-z-dn-7042022-r-w-sprawie-powolania-miedzywydzialowych-komisji-rekrutacyjnych-do-przeprowadzenia-rekrutacji-na-rok-akademicki-2022-2023.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32825/nr-76-2022-z-dn-7042022-r-w-sprawie-powolania-miedzywydzialowych-komisji-rekrutacyjnych-do-przeprowadzenia-rekrutacji-na-rok-akademicki-2022-2023.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32866/nr-77_2022-zwolnienie-z-oplat-w-domach-studenckich-ukraina.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32866/nr-77_2022-zwolnienie-z-oplat-w-domach-studenckich-ukraina.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32866/nr-77_2022-zwolnienie-z-oplat-w-domach-studenckich-ukraina.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32866/nr-77_2022-zwolnienie-z-oplat-w-domach-studenckich-ukraina.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32948/nr-78_2022-z-dnia-12042022-r-likwidacja-specjalnosci-biologia.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32948/nr-78_2022-z-dnia-12042022-r-likwidacja-specjalnosci-biologia.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32948/nr-78_2022-z-dnia-12042022-r-likwidacja-specjalnosci-biologia.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32947/nr-79_2022-z-dnia-120142022-zespoly-erp.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32947/nr-79_2022-z-dnia-120142022-zespoly-erp.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32947/nr-79_2022-z-dnia-120142022-zespoly-erp.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32947/nr-79_2022-z-dnia-120142022-zespoly-erp.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32575/km-6-2022-z-dn-16032022-wykorzystanie-urlopu-wypoczynkowego.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32575/km-6-2022-z-dn-16032022-wykorzystanie-urlopu-wypoczynkowego.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32716/km-nr-7_2022-z-dnia-01042022-r-polski-lad-nowelizacja.pdf
https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/32716/km-nr-7_2022-z-dnia-01042022-r-polski-lad-nowelizacja.pdf

