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BR.001.4.2022.AWK  

 

Protokół Nr 4/2022 zdalnego nadzwyczajnego 
posiedzenia Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego  
w dniu 16 marca 2022 r. 

 

     

Skład posiedzenia Senatu:  Obecnych:

p.o. Rektora – Przewodniczący Senatu, oraz: 1
26 przedstawicieli nauczycieli akademickich: profesorów i profesorów Uniwersytetu 25
11 przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich 11
1 przedstawiciel doktorantów 1

10 przedstawicieli studentów 3
3 przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 3

16 osób uczestniczących z głosem doradczym 15
   

Uprawnionych do głosowania: 52 44
 
Obecni:   

1. prof. dr hab. Jan Sobczyk 
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. Jacek Świątkowski 
23. prof. dr hab. Michał Tomczak 
24. prof. dr hab. Robert Wysocki 
25. prof. dr hab. Jolanta Zakrzewska-Czerwińska 
26. prof. dr hab. Eugeniusz Zych 
27. dr Justyna Ciuraszkiewicz 
28. dr Tomasz Greczyło 
29. dr hab. Marcin Kadej prof. UWr 
30. dr hab. Paweł Klint prof. UWr 
31. dr Barbara Kowalczyk 
32. dr Jakub Michaliszyn 
33. mgr Iwona Nowicka 
34. dr hab. Jarosław Panek 

 
35. dr hab. Andrzej Raczyk 
36. dr Tomasz Wysłobocki (spóź.) 
37. dr hab. Jacek Zieliński 
38. mgr Mateusz Bartoszewicz 
39. stud. Karol Guzikowski 
40. stud. Ewa Motała 
41. stud. 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 Maria Hulicka 
48. dr hab. Rafał Juchnowski 
49. dr hab. Tomasz Kalisz prof. UWr 
50. dr Anna Kałużna 
51. Patryk Korolko 
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 
60. mgr Wojciech Hann (gość) 

 

Nieobecni:   

1. prof. dr hab. Zuzanna Drulis-Kawa (uspr.) 
2. dr Jan Kusznierz (uspr.) 

 

 

Przewodniczył: p.o. Rektora prof. dr hab. Jan Sobczyk 
Protokołowała: mgr Agata Walczak-Kaszuba 

Lista obecności w załączeniu.  
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1. Przyjęcie porządku obrad.  
Posiedzenie Senatu otworzył p.o. Rektora J. Sobczyk witając wszystkich przybyłych; następnie odczytał listę 
obecności. Zapytał, czy są jakieś uwagi do zaproponowanego porządku obrad? Wobec braku uwag zarządził 
głosowanie. Senat, przy 1 głosie wstrzymującym, przyjął porządek obrad w brzmieniu:  
2. Informacja na temat bieżącej sytuacji w Uniwersytecie Wrocławskim. 
3. Uchwała w sprawie sytuacji na Uniwersytecie Wrocławskim po decyzji Ministra Edukacji i Nauki  

o wygaszeniu mandatu Rektora prof. dr. hab. Przemysława Wiszewskiego. 
 
2. Informacja na temat bieżącej sytuacji w Uniwersytecie Wrocławskim.  
p.o. Rektora powiedział, że zdecydował się na zwołanie dzisiejszego posiedzenia, ponieważ Uniwersytet 
znalazł się w sytuacji nadzwyczajnej. Tydzień temu Minister Edukacji i Nauki stwierdził wygaśnięcie mandatu 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego i tym samym zakończył kadencję Rektora prof. Przemysława 
Wiszewskiego. Zgodnie ze Statutem obowiązki rektora w okresie przejściowym tj. do czasu przeprowadzenia 
wyborów, przejmuje najstarszy wiekiem senator. Obejmując tę funkcję miał przekonanie, że będzie pełnił te 
obowiązki jako reprezentant Senatu, zatem decyzja o zwołaniu nadzwyczajnego posiedzenia była czymś 
oczywistym i wynikła z konieczności omówienia sytuacji w jakiej znalazła się Uczelnia. Dodał, że planuje 
zasięgać opinii Senatu we wszystkich istotnych kwestiach jakie mogą pojawić się w tym okresie przejściowym. 
Następnie przedstawił tło sprawy. Pismem z dnia 9 marca br. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek 
stwierdził wygaśnięcie mandatu Rektora Wiszewskiego. W uzasadnieniu wskazał dwa przepisy ustawy PSWN 
tj. art. 125 ust. 4 i 6. Przepis zawarty w ust. 4 ustawy mówi, że: „Wykonywanie dodatkowego zajęcia 
zarobkowego przez rektora uczelni publicznej wymaga uzyskania zgody rady uczelni. Zgoda jest wydawana 
na okres kadencji.”, natomiast ust. 6 wskazuje, że: „W przypadku wykonywania dodatkowego zajęcia 
zarobkowego bez zgody minister stwierdza wygaśnięcie mandatu rektora. Wygaśnięcie mandatu następuje z 
dniem doręczenia tego stwierdzenia.”. Doręczenie pisma nastąpiło w dniu 9 marca br. i z tą datą wygaszony 
został mandat Rektora. Sprawa związana z dodatkowym zatrudnieniem Rektora Wiszewskiego nie jest nowa; 
na ten temat odbywała się również dyskusja na kilku posiedzeniach Senatu. Jej finał jest efektem pisma jakie 
skierował do Ministra p. Andrzej Jabłoński; w piśmie tym, datowanym na dzień 13 grudnia 2021 r., informuje, 
że jego zdaniem dodatkowe prace Rektora wykonywane były bez zgody Rady Uniwersytetu. Chodzi o trzy 
umowy zawarte w 2020 roku w ramach grantu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki dotyczące 
realizacji projektów związanych z naukową pracą prof. Wiszewskiego. Wniosek o wyrażenie zgody na 
wykonywanie dodatkowego zajęcia zarobkowego został wysłany do Rady w dniu 26 stycznia 2021 r. i Rada 
udzieliła takiej zgody na posiedzeniu w dniu 9 lutego 2021 r., czyli na długo przed tym jak sprawie nadał bieg 
p. Andrzej Jabłoński. Zgoda Rady ma charakter ogólny i obejmuje okres całej kadencji; bardziej szczegółowo 
tę kwestię przedstawi Przewodniczący Rady p. Wojciech Hann, który został zaproszony na dzisiejsze 
posiedzenie. Istotą sporu, jeśli chodzi o aspekt prawny, jest to, czy zgoda Rady mogła być wydana post factum; 
umowy zostały zawarte w roku 2020, a zgoda wydana została później. W okresie pomiędzy pismem  
p. Jabłońskiego a pismem Ministra Czarnka, miała miejsce wymiana korespondencji między wiceministrem 
Murdzkiem a Uczelnią i Radą Uczelni. W tym miejscu p.o. Rektora przedstawił stanowiska dwóch gremiów 
skupiających uczelnie wyższe w Polsce tj. Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) oraz 
Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP). KRASP w swoim stanowisku z 10 marca br. zwróciła 
uwagę na to, że regulacja w sprawie wynagrodzenia rektora zawarta w ustawie jest bardzo ogólna i nie określa 
terminu w jakim taka decyzja powinna zostać podjęta. KRASP podkreśliła również, że nie były to prace 
komercyjne niezwiązane z aktywnością akademicką, lecz była to realizacja grantów naukowych zauważając 
przy tym, że umowy grantowe często zawierają klauzule niepozwalające na ich zawieszenie, ponieważ 
konsekwencją takiego zawieszenia może być nałożenie kary za zerwanie umowy albo jej nieterminową 
realizację. Ustawa PSWN zupełnie pomija ten aspekt; jest to zatem element niejasności przepisów, które w 
takiej sytuacji powinny być rozpatrzone na korzyść zainteresowanej osoby. Stanowisko KRASP kończy się 
prośbą skierowaną do Ministra o ponowne rozpatrzenie sprawy. KRUP w stanowisku z dnia 14 marca 2022 r. 
poparła stanowisko KRASP; zwróciła uwagę na intencję ustawy, którą jest zabezpieczenie uczelni przed 
podejmowaniem działalności zarobkowej przez rektora w innych obszarach. Podkreślono również, że rektor 
nie jest zwolniony z pracy naukowej, zatem musi ją prowadzić oraz publikować, ponieważ podczas ewaluacji 
dyscyplin naukowych wlicza się do liczby N.  
Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Uniwersytetu W. Hann, który podziękował za zaproszenie na 
posiedzenie co odebrał jako zaszczyt, mimo dramatycznych okoliczności w jakich znalazła się Uczelnia. 
Zwrócił uwagę, że jest to czwarty raz w historii Uniwersytetu Wrocławskiego po 1945 roku kiedy ma miejsce 
przerwanie kadencji rektora. Swoją wypowiedź chciałby zawrzeć w czterech punktach: po pierwsze, raz 
jeszcze zrekapitulować fakty, po drugie, nawiązać do opinii prawnych, które zasięgnęła Rada Uniwersytetu w 
momencie wydawania zgody oraz ponad rok później odpowiadając na pismo Sekretarza Stanu Wojciecha 
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Murdzka dotyczące kwestii działalności zarobkowej Rektora, po trzecie, podzielić się tym co przyświecało 
Radzie przy wydawaniu swojego stanowiska, oraz po czwarte, zakończyć swoją wypowiedź ogólną konkluzją. 
Przypomniał, że Rada Uniwersytetu obecnej kadencji rozpoczęła pracę w dniu 1 stycznia 2021 r. tj. 4 miesiące 
po rozpoczęciu kadencji przez Rektora. Wnioskiem Rektora zajęła się na pierwszym posiedzeniu po jego 
wpłynięciu, czyli 9 lutego 2021 r. Treść zgody Rady udostępniona została w Biuletynie Informacji Publicznej 
Uniwersytetu. Dokument zawiera cztery paragrafy, z których istotne są dwa pierwsze określające zakres tej 
akceptacji tj. Rada wyraża zgodę na wykonywanie dodatkowych zajęć zarobkowych nieprowadzących do 
konfliktu interesów lub zobowiązań własnych, w tym majątkowych, z interesami Uniwersytetu oraz 
niezwiązanych ze współpracą z podmiotami, w tym gospodarczymi, których interes jest sprzeczny z interesami 
Uniwersytetu, po pierwsze: w zakresie dodatkowej działalności naukowej i dydaktycznej polegającej m.in. na 
sporządzaniu recenzji, opinii, opracowań eksperckich oraz udziału w projektach badawczych, po drugie: w 
zakresie dodatkowej działalności organizacyjnej, polegającej między innymi na udziale w pracach Kolegium 
Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola, Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, Konferencji Rektorów 
Akademickich Szkół Polskich; drugi paragraf mówi, że zgoda wydana jest na okres kadencji Rektora 
Uniwersytetu Wrocławskiego. Rada zasięgała opinii prawnej w momencie wydawania zgody, a także w okresie 
późniejszym, i obie opinie wskazały na fakt, że ustawa PSWN nie precyzuje trybu ani terminu wydania zgody 
przez radę uczelni w sposób, który spowodowałby uznanie jest za ważną. W związku z tym należy 
domniemywać, że zgoda wydana w lutym, podczas gdy kadencja Rektora rozpoczęła się we wrześniu, jest 
zgodą, która objęła okres również wstecz tj. od września 2020 do lutego 2021. Minister zajął jednak inne 
stanowisko i stwierdził wygaśnięcie mandatu Rektora. Pod względem prawnym nie jest rolą ani kompetencją 
rady uczelni ocenianie decyzji ministra, ponieważ do tego władny jest właściwy sąd tj. Wojewódzki Sąd 
Administracyjny w Warszawie i być może rozstrzygnięcie w tej sprawie się pojawi, chociaż zapewne nie 
nastąpi to szybko. W swoim stanowisku Rada podkreśliła, że wydała zgodę na dodatkowe zatrudnienie 
Rektora, a stwierdzenie wygaśnięcia mandatu rektorskiego przez ministra jest czynnością nieproporcjonalną 
do skali stwierdzonych ewentualnych nieprawidłowości, do których zdaniem Rady nie doszło, ponieważ Rektor 
wykonywał prace związane z wcześniej podjętymi zobowiązaniami wynikającymi z projektów badawczych 
prowadzonych na Uniwersytecie Wrocławskim. Rada zauważyła, że ta decyzja stanowi niewątpliwy szok dla 
środowiska akademickiego i gdyby pojawiła się szansa na to, aby minister ponownie rozważył wszelkie 
okoliczności tej decyzji należałoby o to wystąpić. Na koniec Przewodniczący powiedział, że czuje się w stanie 
pewnego rozdarcia, ponieważ przyczyną dramatycznej sytuacji w jakiej znalazł się Uniwersytet jest tak 
naprawdę wystąpienie związków zawodowych, konkretnie przewodniczących tych związków, którzy 
sformułowali pismo do ministra dużo później niż została wydana zgoda Rady, czyli nie w lutym, a w grudniu 
2021 r. Tym bardziej było to dużo później w stosunku do samego wniosku Rektora. Ze związkami zawodowymi 
Uniwersytetu wiele go łączy, na wiele kwestii natury fundamentalnej spogląda podobnie, natomiast ze 
stanowiskiem związków zawodowych w tej sprawie głęboko się nie zgadza. Rada Uniwersytetu chciałaby 
podtrzymywać dialog rozpoczęty ze związkami zawodowymi mimo fundamentalnej różnicy w ocenie zdarzeń 
jakie miały miejsce. Jeżeli Senat zdecyduje się w dniu dzisiejszym na podjęcie uchwały w tej sprawie, to Rada 
z pewnością rozważy dołączenie się do niej.  
p.o. Rektora podziękował Przewodniczącemu za wystąpienie. Powiedział, że pod względem prawnym nie jest 
to sytuacja zerojedynkowa. Interpretacje przepisów oraz faktów różnią się między sobą nawet w przypadku 
prawników i w sytuacji pewnej szarej strefy prawnej minister zadziałał w sposób najbardziej ostry: po prostu 
stwierdził wygaśnięcie kadencji Rektora. Nie wyczerpał przy tym możliwych, miękkich środków, żeby wyjaśnić 
sprawę, i żeby włączyć w proces jej analizy również Uniwersytet. Uważa, że takie działanie ministra oznacza 
brak zaufania do Uczelni, która posiada szereg statutowych narzędzi kontroli wobec rektora. Jest to naruszenie 
autonomii Uniwersytetu, ponieważ zgodnie z ustawą uczelnia ma prawo wybierać rektora i go kontrolować. 
Zaistniała sytuacja z pewnością będzie miała negatywne skutki dla funkcjonowania Uczelni, ponieważ 
nastąpiło przecięcie kadencji w połowie, w trakcie realizowania szerokiego programu zmian, w tym m.in. 
projektu IDUB. Uważa zatem, że Senat powinien zabrać głos w tej sprawie; w tym celu zaproponowany został 
projekt uchwały. Jest to projekt będący efektem dyskusji i kompromisu. W międzyczasie pojawił się list 
przedstawicieli związków zawodowych krytykujący ten projekt i w związku z tym, na ich prośbę, senatorowie 
otrzymali kontrprojekt, który przedstawia ich punkt widzenia.  
Następnie p.o. Rektora otworzył dyskusję. W dyskusji głos zabrali:  
A. Jabłoński rozpoczął swoją wypowiedź od zaprotestowania przeciwko temu co mówił Przewodniczący Hann, 
a mianowicie, że przyczyną całego zła są związki zawodowe; nie zostało to stwierdzone wprost, ale w 
podtekście wypowiedzi Przewodniczącego wyraźnie to wybrzmiało. Podał, że nie należy odrywać przyczyny 
od skutku; przyczyną może być kwestia sporna, prawna, natomiast nie związki zawodowe, które zwróciły się 
do konstytucyjnego organu w tej sprawie. Zgodził się natomiast z tym, że ustawa zawiera ogromną 
nieproporcjonalność. Podkreślił, że nie jest to decyzja ministra lecz decyzja ustawodawcy, który zawarł taki 
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przepis w ustawie. W tym przepisie należy upatrywać problem i związki zawodowe dostrzegały go już na etapie 
powstawania ustawy. Przypomniał, że studenci oraz m.in. „Solidarność” i ZNP protestowali na wiecach 
przeciwko tej ustawie. Od tych protestów odcięły się wówczas samorządy studentów i władze uczelni. Poparcie 
dla ustawy podtrzymywały instytucje ustawowo reprezentujące środowisko akademickie m.in. Parlament 
Studentów RP, Krajowa Reprezentacja Doktorantów, Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych. 
Obecna sytuacja jest zatem konsekwencją przyjęcia niedobrej ustawy zawierającej przepis z sankcją 
nieproporcjonalną do przewinienia i w tym przypadku ustawodawca pozbawił ministra możliwości 
podejmowania decyzji. Stwierdził, że jakkolwiek sytuacja jest dla Uniwersytetu ciężka, to jednak nie 
porównywałby jej do czasów przeszłych, kiedy rządziła jedna partia i Polska nie była krajem niepodległym. 
Były to zupełnie inne czasy i ówcześni rektorzy odwoływani byli w odmiennych okolicznościach. Chciałby 
zwrócić uwagę na jeszcze jeden bardzo ważny fakt. Przewodniczący Hann mówił o tak zwanej zgodzie wstecz, 
nie wspomniał jednak o tym, że do grudnia 2020 roku działała pierwsza Rada Uniwersytetu, która dwukrotnie 
występowała do ministra, raz w sprawie uregulowania zarobków Rektora, a następnie ustalenia dodatku do 
wynagrodzenia. Zatem pierwsza Rada współpracowała z Rektorem, ale nie zezwoliła mu na dodatkowe 
zarobkowanie; gdyby to uczyniła jej zgoda obejmowałaby całą kadencję Rektora. Przypomniał, że minister w 
uzasadnieniu do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Rektora przytoczył fakt, że wszyscy rektorzy-elekci 
otrzymali pismo ministra, w którym informował o nowych obowiązkach rektorów. 
p.o. Rektora powiedział, że zapewne sporo osób będzie chciało zabrać głos, chciałby zatem tak poprowadzić 
dyskusję, aby unikać bezpośrednich polemik ad vocem, stąd prosiłby o ograniczenie się do pojedynczych, 
dłuższych wypowiedzi, w miarę wyczerpujących, co pozwoli zakończyć debatę w rozsądnym czasie.  
O głos poprosił przedstawiciel ZZNA UWr R. Juchnowski, który zwrócił uwagę na kilka kwestii, po pierwsze na 
kwestię terminu wystąpienia Rektora o zgodę; pracownicy muszą wystąpić o zgodę na dodatkowe zatrudnienie 
przed jego podjęciem i przed rozpoczęciem roku akademickiego, nawet w przypadku jego kontynuacji. Prawo 
w tym zakresie jest równe dla wszystkich i Rektor powinien w tym względzie świecić przykładem. Został o tym 
poinformowany przez ministra oraz przewodniczącego uczelnianej komisji wyborczej. Można zadać pytanie, 
dlaczego o taką zgodę nie wystąpił. Zgodził się z przedmówcą, że minister nie miał w tej sprawie wyboru. Nie 
minister jest zatem odpowiedzialny za obecną sytuację Uniwersytetu lecz były Rektor, który do niej dopuścił. 
Prawnicy Ministerstwa uznali, że przepisy w tym zakresie nie działają wstecz i jest to jednoznaczna opinia, 
przygotowana dość rzetelnie. Ponadto wskazano w niej na liczbę umów, które zawarte zostały między byłym 
Rektorem a Uczelnią w bardzo krótkich terminach. Nie stwierdzono, że jest to niezgodne z prawem, ale można 
zapytać, czy taka sytuacja powinna mieć miejsce, że osoba kierująca instytucją zawiera z nią umowy w krótkich 
odstępach czasu i na wysokie kwoty? Wydaje mu się to niewłaściwe. Niestety, były Rektor naruszył przepisy 
i musi przyjąć konsekwencje narażając Uczelnię na problemy z tym związane.   
Prorektor D. Adamski powiedział, że od tygodnia ma wrażenie, że działa w gęstych oparach absurdu,  
a słuchając swoich przedmówców występujących w roli autorytetów prawnych to wrażenie tylko się pogłębia, 
podczas gdy w obecnej sytuacji nie temu powinno się poświęcać czas. Chciałby zwrócić uwagę na kilka kwestii 
poruszonych w pismach KRASP i KRUP. Wtrącił, że argumenty przedstawione przez prawników w tych 
pismach z pewnością przekonają sąd, nie ma co do tego wątpliwości. Pierwsza kwestia, do której chciałby się 
odnieść, dotyczy roli Rady Uniwersytetu Wrocławskiego. Art. 125 ust. 4 ustawy PSWN mówi o tym, że zgoda 
na dodatkowe zarobkowanie rektora jest udzielana przez radę uczelni. KRASP i KRUP wskazały, że jest to 
przepis ogólny i niejasny. Tymczasem ta norma jasno mówi, że to rada uczelni, stanowiąca rodzaj rady 
nadzorczej uczelni, musi ocenić daną sytuację i stwierdzić, czy określony rodzaj zarobku rodzi konflikt 
interesów, czy nie. Absurd całej sytuacji wynikłej ze stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Rektora polega na 
tym, że Rada Uniwersytetu najpierw wydała zgodę, następnie w trakcie postępowania minister zapytał, czy 
zgoda Rady obejmuje całą kadencję, na co Rada odpowiedziała, że tak, że w tym przypadku nie występuje 
żaden konflikt interesów, po czym minister stwierdził, że on jednak inaczej interpretuje przepisy. Co to 
oznacza? Oznacza to, że minister wchodzi w kompetencje Rady Uniwersytetu, że to on uznał się za osobę, 
która podejmie decyzję, czy zgoda Rady Uniwersytetu jest do zaakceptowania, czy nie jest. Po drugie, chciałby 
odnieść się do kwestii proporcjonalności, o której mówił wcześniej Przewodniczący Hann oraz p. Jabłoński. 
Pojawił się argument, że nie można brać pod uwagę tego, że sankcja jest nieracjonalna, nieproporcjonalna. 
Zauważył, że minister jest organem administracyjnym i dużym błędem proceduralnym było niezastosowanie 
kodeksu postępowania administracyjnego. Kodeks ten zawiera różnego rodzaju zabezpieczenia dla stron 
postępowania, ma ucywilizować działanie organu władzy państwowej. W kodeksie znajduje się art. 8 § 1, który 
stanowi, że organy administracji stosując ten akt działają proporcjonalne. W tym przypadku proporcjonalność 
sprowadzałaby się do odpowiedzi na jedno pytanie: czy w przypadku udzielenia zgody przez Radę nie 9 lutego 
2021 r. tylko 9 września 2020 r., czyli 5 miesięcy wcześniej, można byłoby się spodziewać tego, że byłaby ona 
inna? Odpowiedź jest oczywista z powodów, o których mowa była wcześniej. Nie ma działającej racjonalnie 
rady, która odmówiłaby zgody na dokończenie projektu naukowego przez rektora. Stąd bierze się wniosek  
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o nieproporcjonalności wygaszenia mandatu Rektora. Skarga w tej sprawie z pewnością zostanie skierowana 
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i liczy na to, że ta kwestia wybrzmi również w sądzie. Chciałby 
odnieść się jeszcze do wypowiedzi p. Juchnowskiego w kwestii wątpliwości co do tego, czy Rektor powinien 
realizować umowy (w tym przypadku chodziło o 12 umów) w trakcie swojej kadencji, czy nie utrudnia mu to 
prawidłowego realizowania obowiązków rektora, ponieważ taka właśnie „troska” wyrażona została w piśmie 
skierowanym przez wiceministra edukacji i nauki do KRASP. Ale kompetencją ministra nie jest dokonywanie 
tego rodzaju ocen. Co cztery lata uczelnie wybierają swoich rektorów. Wspólnota akademicka ma sposobność 
dokonania oceny zarządzania uczelnią. I to ona powinna to robić, kiedy zbliżają się wybory rektora, a nie 
powinien tego robić minister po upływie połowy kadencji. Na końcu obu pism - KRASP i KRUP - pojawia się 
też wzmianka o trudnych czasach oraz prośba, aby minister rozpatrzył w związku z tym możliwość zmiany 
swojego stanowiska. Prorektor stwierdził, że czasy rzeczywiście są trudne, ale nie dlatego, że wydarzyła się 
wojna w Ukrainie, czy pandemia, chociaż to są zdarzenia niezaprzeczalnie złe, czasy są trudne dla uczelni ze 
względu na politykę rządu. Nie chodzi tylko o zakusy na autonomię uczelni, czy ograniczanie kompetencji 
organów takich jak rady uczelni, ale o cały szereg innych, współgrających z tym działań jak np. dokonywanie 
zmian na liście czasopism utrudniających uczelniom prowadzenie działalności projakościowej, czy podział 
subwencji bez stosowania się do przepisów rozporządzenia. Dodał, że w ubiegłym roku wzrost subwencji był 
niższy od wzrostu inflacji, a w roku bieżącym zwiększenie subwencji wyniesie zapewne 2 proc. przy inflacji 
przekraczającej 10 proc. To definiuje trudne czasy, jakie nadeszły dla uczelni. W normalnie funkcjonującej 
instytucji związki zawodowe w takiej sytuacji powinny razem z pracodawcą zastanawiać się nad tym, jak 
najlepiej rozwiązać wynikające stąd problemy. Władze Uczelni wiedzą, że coraz większa grupa pracowników 
zarabia mniej niż powinna i wraz z postępami inflacji grupa ta będzie się powiększała. Przypomniał, że na 
jednym z posiedzeń Senatu mówił o konieczności konsultacji regulaminu wynagradzania ze związkami 
zawodowymi i że pod koniec listopada otrzymał maila od związków zawodowych, w którym poinformowano 
go, że niestety w grudniu nie będą mogli się spotkać w tej sprawie z uwagi na napięty harmonogram organizacji 
związkowych, w tym m.in. przygotowanie obchodów wprowadzenia stanu wojennego 13 grudnia. A właśnie w 
rocznicę stanu wojennego skierowany został do Ministerstwa donos sygnowany przez przewodniczącego 
związku zawodowego „Solidarność”. To również definiuje trudne czasy. Konsekwencje wygaszenia mandatu 
Rektora oczywiście będą, pomimo starań podejmowanych przez władze Uczelni w celu zapewnienia jak 
najlepszego funkcjonowania w bieżących sprawach, ponieważ w kwestiach kluczowych dochodzi niestety do 
swego rodzaju paraliżu. Na ostatnim posiedzeniu przewodniczący Jabłoński ubolewał nad sytuacją Fundacji 
dla Uniwersytetu. Prorektor prosił wówczas o spokój, wspominał, że trwają rozmowy z fundatorem, czyli 
KGHM, na temat pozyskania wsparcia finansowego. Nie chciał wówczas zdradzać szczegółów, ponieważ 
obawiał się, że zamieszanie, jakie narosło wokół Fundacji, może spowodować, że nie dojdzie do podjęcia 
współpracy. Teraz może powiedzieć, że chodziło o to, aby KGHM przekazał Uniwersytetowi ponad milion 
złotych na remont sali Balzera. Środki na ten cel miały zostać wpłacone na rzecz Fundacji, co wpłynęłoby 
również na poprawę jej sytuacji finansowej. Niestety, w chwili obecnej nie ma kto prowadzić dalej rozmów w 
tej sprawie. Miało dojść do spotkania Rektora Wiszewskiego z prezesem KGHM, na którym miały być 
omówione szczegóły tej współpracy. W obecnej jednak sytuacji już do tego nie dojdzie, ponieważ trzeba mieć 
odpowiedni mandat, żeby kontynuować takie rozmowy. Trudno będzie zresztą wrócić do tych rozmów nawet, 
jeśli Rektor Wiszewski zdecyduje się kandydować i wygra wybory. To jest jedna z kilku, a nawet kilkunastu 
bardzo negatywnych konsekwencji tego, co się wydarzyło. Tydzień temu na posiedzeniu Komisji Finansów 
Prorektor informował, że do końca czerwca przedstawiony zostanie plan finansowy; aby móc go jednak 
przedstawić trzeba mieć do tego odpowiedni mandat, a być może za 4 miesiące nie będzie już prorektorem. 
Za chwilę rektorem może zostać osoba, która na kwestie finansowe będzie miała zupełnie inny pogląd. Przez 
najbliższych kilka miesięcy nie będą również kontynuowane szczegółowe działania strategiczne 
wypracowywane we wcześniejszych miesiącach z poszczególnymi wydziałami. Prorektor wspominał o tym na 
jednym z wcześniejszych posiedzeń Senatu, że dyskutował nad planami różnych działań z dziekanami. Kilka 
takich spotkań odbyło się w listopadzie, potem nastąpiła pandemia i w zasadzie uniemożliwiła odbywanie 
stacjonarnych spotkań, które są niezbędne przy tego rodzaju kwestiach. Kolejne miały się odbyć w marcu  
i kwietniu, żeby można było niektóre zmiany wprowadzić od tego, a inne od kolejnego roku akademickiego. 
Nie mając odpowiedniego mandatu, nie może jednak kontynuować tych rozmów, ponieważ nie jest w stanie 
niczego zadeklarować. Nawet jeśli Rektor Wiszewski zdecyduje się kandydować i wygra wybory, dojdzie do 
kilkumiesięcznego opóźnienia najważniejszych działań, jak te właśnie wspomniane. Jeżeli natomiast wybory 
wygra inna osoba, sytuacja będzie wyglądała dużo gorzej dla Uczelni, ponieważ nowy rektor będzie musiał 
skompletować grupę współpracowników, która będzie działała zgodnie z jego wizją; w związku z tym dojdzie 
do roszad kadrowych. Nowe osoby będą potrzebowały mniej więcej pół roku na wdrożenie się w sprawy 
zarządzania Uniwersytetem. Po tym czasie zostanie trochę ponad rok do następnych wyborów, a to oznacza, 
że nic się nie zmieni, a najprawdopodobniej ten rok Uczelnia zakończy stratą finansową ze względu na relację 
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inflacji do wzrostu subwencji. Działanie osób, które wystosowały związkowy donos, ponieważ nie można tego 
w żaden inny sposób nazwać, stanowi akt bezmyślnego wandalizmu względem Uniwersytetu.  
Prof. K. Ruchniewicz podał, że ma nieodparte wrażenie, że jest to faktycznie sytuacja nadzwyczajna, w której 
z jednej strony pojawia się interes Uniwersytetu, z drugiej różnego rodzaju działania budzące wątpliwości. 
Przewodniczący Hann bardzo mocno podkreślał, że Rada mogła wyrazić wsteczną zgodę. Decyzja w tej 
sprawie została poprzedzona opiniami prawnymi i na żadnym etapie nie była kwestionowana. Trudno zatem 
sobie wyobrazić, żeby pod względem prawnym można było kwestionować to stanowisko, tym bardziej, że nie 
zostało podważone w chwili wydania takiej zgody. Czy była jakaś szkodliwość względem Uczelni? Dodatkowe 
prace Rektora były zadaniami realizowanymi na jej rzecz, w ramach prowadzonych projektów badawczych. 
Wydawać by się mogło, że ma się tu do czynienia z jakimś niezrozumieniem charakteru pracy nauczyciela 
akademickiego, który poza pełnieniem różnych funkcji wykonuje również zadania badawczo-dydaktyczne. W 
związku z zaistniałą sytuacją należy zadać również pytanie o bezpieczeństwo prawne i organizacyjne osób 
zajmujących kierownicze stanowiska; na ile one mogą liczyć na fachowe wsparcie prawników pracujących w 
Uczelni. Obejmując dane stanowisko nikt nie zna całości złożoności prawnej, z którą jest konfrontowany. 
Minister również wielokrotnie podkreślał, że każdy z rektorów-elektów został wcześniej poinformowany  
o obowiązkach wynikających z objęcia tego stanowiska. W sytuacjach konfliktowych, takich jak ta, powinny 
odbywać się dyskusje w ramach gremiów uczelnianych. Na tym polega autonomia, żeby wzmacniać ich 
znaczenie w życiu Uczelni i minimalizować potrzebę zewnętrznej ingerencji ministra. Chętnie zadałby pytanie 
osobom, które wystąpiły z wnioskiem do ministra, czy wykorzystały drogę służbową przewidzianą w Uczelni. 
Zwrócił uwagę, na co wskazywał również Przewodniczący Hann, że od momentu podjęcia decyzji przez Radę, 
która była ogólnie znana, minęło wiele miesięcy zanim te osoby wystąpiły z wnioskiem do ministra. Chciałby, 
aby to mocno wybrzmiało, czy faktycznie wykorzystane zostały wszystkie możliwości dostępne w Uczelni.  
Dr J. Michaliszyn zapytał o bieżącą sytuację w Uczelni, a konkretnie o to, jakie stanowisko p.o. Rektora zajmie 
w kwestii uchodźców? Działania Rektora Wiszewskiego były krytykowane w mediach; chodzi o kwestę, że nie 
powinni oni być kwaterowani w akademikach Uczelni. Jaką politykę przyjmą władze rektorskie zarówno w 
kwestii ich zakwaterowania jak i w kwestii przyjmowania na studia?  
Prorektor T. Kalisz przypomniał, że Rektor Wiszewski powołał Komitet Solidarni z Ukrainą, który koordynuje 
działania w tym zakresie. Mając świadomość tego, że ten konflikt może trwać i te osoby rzeczywiście będą 
potrzebowały pomocy przez długi okres czasu, Uczelnia zwróciła się do władz miasta oraz wojewody z ofertą 
przekazania trzech obiektów uniwersyteckich w długoterminowe użytkowanie przez miasto na rzecz wsparcia 
osób z Ukrainy. Są to: były dom studencki Pancernik przy ul. Tramwajowej (ok. 460 miejsc), Hotel Asystenta 
Sezam przy ul. M. Curie-Skłodowskiej (ok. 220 miejsc) i Hotel Zaułek (ok. 50 miejsc). Od samego początku 
podkreślane było, że Uniwersytet przekaże obiekty, które będą mogły być wykorzystywane długoterminowo. 
Wracając do głównego tematu w sprawie terminu udzielenia zgody przez Radę Uniwersytetu Prorektor 
przytoczył dwa przepisy ustawy PSWN, które bezpośrednio nie dotyczą tej kwestii, ale pokazują, że nie ma 
jednoznaczności co do terminów uzyskania zgody. Zgodnie z art. 125 ustawy nauczyciel akademicki 
zatrudniony w uczelni publicznej będącej jego podstawowym miejscem pracy, może za zgodą rektora podjąć 
lub kontynuować dodatkowe zatrudnienie tylko u jednego pracodawcy; w terminie dwóch miesięcy od 
wystąpienia o zgodę rektor wyraża zgodę w tym zakresie. Zatem jest okres, w którym taka osoba pracuje 
mimo, że nie ma zgody rektora. To jest tylko jeden, pośredni argument, drugi ważniejszy i kluczowy dla 
autonomii uczelni, to art. 432, który wskazuje, że w przypadku stwierdzenia naruszenia przez rektora 
przepisów prawa minister może wystąpić do kolegium elektorów albo podmiotu, który dokonał wyboru rektora 
albo go powołał, z wnioskiem o odwołanie rektora; wniosek o odwołanie rektora rozpatrywany jest w terminie 
30 dni od dnia jego doręczenia. Przepisy te świadczą o autonomii uczelni i stanowią wyraz szacunku dla niej.    
p.o. Rektora dodał, że umówił się na rozmowę z prof. Syrnykiem, podczas której będą omawiać szczegółowe 
kwestie dotyczące tego co jako Uczelnia można jeszcze zrobić, aby pomóc uciekinierom z Ukrainy.  
Prorektor G. Bugla-Płoskońska podała, że również jest w stałym kontakcie z prof. Syrnykiem. W tym momencie 
trwają prace nad ofertą kursów językowych. Szkoła Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców razem  
z wrocławską ukrainistyką przygotowują profesjonalną ofertę w tym zakresie. Wspólnie z Biurem Radców 
Prawnych opracowywany jest wzór decyzji w sprawie przyjmowania na studia. W najbliższy piątek odbędzie 
się nadzwyczajne posiedzenie senackiej Komisji Nauczania, na którym procedowane będą zmiany w 
regulaminie studiów, co umożliwiła specjalna ustawa.  
p.o. Rektora zakończył pierwszą turę wypowiedzi w dyskusji. Poprosił, aby w drugiej turze wypowiedzi były 
możliwie zwięzłe. 
Przedstawiciel ZZNA UWr R. Juchnowski odnosząc się do wypowiedzi Prorektora Adamskiego zauważył, że 
najwidoczniej związki zawodowe muszą występować w roli autorytetów prawnych; prawnicy ministerialni 
podzielili ich rozumienie tej sprawy. Podał, że Prorektor Adamski mówił wcześniej, że teoretycznie rektor 
mógłby wystąpić o zgodę na podjęcie dodatkowego zatrudnienia na miesiąc przed wygaśnięciem kadencji  
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i wystarczyłby zapis, że zgoda rady obejmuje całą kadencję. Taki sposób rozumowania w jego przekonaniu 
jest absurdalny. Nie zgodził się również ze słowami Prorektora, że ta sprawa destabilizuje sytuację w Uczelni. 
Oczywiście ona rodzi pewne problemy, ale po pierwsze, jest osoba pełniąca obowiązki rektora, zatem 
wszystkie sprawy powinny toczyć się normalnie, po drugie, prorektorzy nie powinni zarzucać jakichkolwiek 
czynności, ponieważ one wynikają z konieczności prowadzenia normalnej działalności, za którą wypłacane 
jest wynagrodzenie, zatem funkcje te powinny być pełnione dalej. Jakkolwiek główne kierunki działalności 
powinny być konsultowane, ale nie można wycofywać się z pełnienia obowiązków, ponieważ takie działanie 
faktycznie może doprowadzić do paraliżu Uczelni.  
p.o. Rektora stwierdził, że nie jest w stanie pełnić obowiązków rektora z taką skutecznością jak robił to Rektor 
Wiszewski, ponieważ zajmował się dotąd innymi sprawami, odległymi od zarządzania tak złożoną strukturą 
jaką jest Uniwersytet.    
Przewodniczący W. Hann powiedział, że kilka razy w tej dyskusji, ale także w wypowiedziach internetowych, 
padało stwierdzenie, że sprawa jest oczywista, bo przecież prawo nie działa wstecz. Ustawa PSWN w tym 
samym artykule tj. art. 125 ust. 5 mówi o tym jak wygląda sytuacja występowania o zgodę przez rektora nie 
pierwszej, ale drugiej kadencji. W przepisie tym zawarty jest wyjątek mówiący o tym, że w takiej sytuacji rektor 
ma 4 miesiące na wystąpienie o zgodę i dopiero po ich upływie jest rozliczany. Wskazany został moment, w 
którym musi nastąpić decyzja w tej sprawie. Oznacza to, że sama ustawa zauważa sytuacje, w których zgoda 
rady uczelni może działać wstecz. W sytuacji, w której znalazł się Rektor Wiszewski, tj. w pierwszej kadencji, 
kwestia ta nie została uregulowana. Swoją wypowiedzieć chciałby zakończyć refleksją, a właściwie pytaniem, 
na które nie umie znaleźć odpowiedzi: Cui bono? Kto skorzystał na tej decyzji ministra, tzn. na stwierdzeniu 
wygaśnięcia mandatu? Zwolennicy tego prawnego stwierdzenia wygaśnięcia mandatu twierdzą, że nie było 
innej opcji, że po prostu zadziałała ustawa, zadziałał automat. Trudno jest zgodzić się z takim osądem. Wydaje 
mu się, że wykonane analizy po liście związków zawodowych z dnia 13 grudnia ubr., były bardzo intensywne 
i dogłębne; wybrano drogę, która była głęboko przemyślana. Chciałby wierzyć, że powodem było zastosowanie 
prawa w sposób bezwzględny bez patrzenia na konsekwencje i trudno jest myśleć, że prawdziwe motywy 
mogły być inne.  
Prorektor D. Adamski zauważył, że nie ma już większego sensu wracać do rozmowy na ten temat zwłaszcza, 
że w pewnym momencie tę kwestię rozstrzygnie sąd. Natomiast co do logiki reguły, która mówi, że zgoda 
udzielana jest przez radę uczelni, należy stwierdzić, że tak długo jak tej zgody nie ma albo jeżeli rada odmówi 
jej udzielenia, a doszło do działania zarobkowego, każdy rektor bardzo dużo ryzykuje. Rzeczywiście doszło 
do sytuacji, która generowała ryzyko, gdyż przez 5 miesięcy Rektor nie miał takiej zgody, ponieważ ktoś nie 
przekazał mu odpowiednich dokumentów do podpisu. Natomiast kompletnie dziwaczna jest sytuacja, w której 
minister mówi, że nie było zgody rady, a rada twierdzi, że taką zgodę wydała. Jeśli chodzi o wypowiedź  
p. Juchnowskiego, że wszystko powinno w Uczelni odbywać się normalnie, to świadczy ona o tym, że nie 
zdaje sobie sprawy z tego jak różnymi kwestiami zajmują się władze Uczelni. Oczywiście niektórymi nadal 
można zajmować się bez względu na to jak silny ma się do tego mandat. Są jednak kwestie, które wymagają 
silnego umocowania, a teoretyzowanie o tym, że jest inaczej jest po prostu śmieszne.  
p.o. Rektora zamknął na tym dyskusję i przeszedł do punktu dotyczącego projektu uchwały. 
 
3. Uchwała w sprawie sytuacji na Uniwersytecie Wrocławskim po decyzji Ministra Edukacji i Nauki  
o wygaszeniu mandatu Rektora prof. dr. hab. Przemysława Wiszewskiego. 
p.o. Rektora powiedział, że powyższa dyskusja miała charakter bardziej ogólny, natomiast w tym momencie 
będzie można odnieść się do przedstawionego projektu uchwały. Przypomniał, że wpłynął również inny projekt 
od związków zawodowych, który przesłał p. K. Demczyszyn. 
Mgr K. Demczyszyn sprecyzował, że jest to projekt przedstawiony przez grupę senatorów, a nie przez związki 
zawodowe.  
p.o. Rektora zarządził przerwę na zapoznanie się z alternatywnym projektem uchwały. 
Po przerwie p.o. Rektora wznowił obrady. Zaproponował następujący sposób procedowania: podjęcie decyzji, 
który z projektów będzie podstawą do dalszych prac, dyskusja nad projektem, w tym możliwość zgłaszania 
poprawek, głosowanie nad przyjęciem oficjalnej uchwały. Następnie przystąpił do omówienia pierwszego, 
rektorskiego projektu. Projekt składa się z kilku części, z czego pierwsza zawiera ogólne przedstawienie 
sprawy. W kolejnej części jest mowa o tym, że Senat traktuje decyzję Ministra Czarnka jako pogwałcenie 
autonomii Uczelni; podkreślona została kwestia, że Uczelnia znalazła się w trudnym momencie i wobec wielu 
zagrożeń związanych z tą sytuacją, dlatego ważne jest, żeby wystąpić w tej sprawie razem i jako wspólnota 
przejść przez ten trudny okres z jak najmniejszymi stratami. W szczególności pokreślony został element 
autonomii, że społeczność uniwersytecka ma prawo do swobodnego wyboru rektora. Oczywiście ktoś może 
stwierdzić, że nikt nie zabrania Uczelni dokonać takiego wyboru za kilka miesięcy, ale przecież Uniwersytet 
miał rektora i teraz po raz drugi w czasie trwania kadencji staje przed ponownym wyborem tracąc na to wiele 
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czasu i energii. Ostatni akapit zawiera podziękowana dla Rektora Wiszewskiego za wszystko co zrobił dla 
Uczelni, w tym za projekt IDUB. Projekt uchwały był konsultowany ze sporym gronem osób. Następnie poprosił 
p. Demczyszyna o przedstawienie konkurencyjnego projektu.  
Mgr K. Demczyszyn powiedział, że ideą przyświecającą sporządzeniu projektu było uniknięcie emocjonalnych 
wystąpień i posługiwania się faktami medialnymi zamiast faktami z dokumentu otrzymanego z Ministerstwa. 
Projekt zawiera 3 części: pierwsza informuje społeczność o sytuacji jaka się wydarzyła, bez zbędnych emocji 
i subiektywnych wniosków, druga mówi o tym, co stanie się w najbliższej przyszłości; ma być taką częścią 
uspokajającą, że nie grozi Uczelni żaden atak, przed którym należałoby się bronić, że ustawa oraz Statut 
regulują sprawy związane z kalendarzem wyborczym i będzie on wdrażany. Ostatnia część podkreśla potrzebę 
wspólnotowości i odnosi się również do działalności prof. Wiszewskiego oraz zawiera podziękowanie za 
wykonaną pracę i włożony trud, ponieważ na tym polega kultura współpracy i współtworzenia wspólnoty. Jest 
to tekst pozbawiony emocji i subiektywnych argumentów, a co najważniejsze, nie wchodzi w kompetencje 
sądów administracyjnych, co również zostało podkreślone, że to właściwy sąd administracyjny rozstrzygnie to 
zagadnienie prawne.  
p.o. Rektora zaproponował, aby rozpocząć od rozstrzygnięcia, który projekt będzie procedowany przez Senat.  
O głos poprosił przedstawiciel ZZNA UWr R. Juchnowski, który zwrócił się z prośbą, aby głosowanie nad 
przyjęciem uchwały odbyło się w sposób tajny, ponieważ dotyczy ona kwestii personalnych. Expressis verbis 
z imienia i nazwiska wymieniona została osoba byłego Rektora, stąd uważa, że uchwała ma również charakter 
personalny.  
p.o. Rektora poprosił o opinię w tej sprawie mec. E. Majewską-Machaj. Ze swojej strony uważa, że nie jest to 
głosowanie w sprawie osobowej. 
Mgr E. Majewska-Machaj wyjaśniła, że co do zasady głosowania odbywają się w sposób jawny. Głosowania 
tajne przeprowadzane są w sprawach osobowych, jednak Statut nie definiuje co jest sprawą osobową, 
przyjmuje się, że jest to sprawa w stosunku do konkretnej osoby. Trudno tutaj rozstrzygnąć, czy przedstawiony 
projekt ma charakter osobowy, ponieważ z jednej strony dotyczy kwestii stwierdzenia wygaśnięcia mandatu 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, czyli konkretnej osoby, z drugiej jednak strony nie odnosi się do kwestii 
związanych z wynagrodzeniem, przyznaniem nagrody, czy innej związanej np. z zatrudnieniem. Senat może 
zdecydować co do sposobu przeprowadzenia głosowania. 
p.o. Rektora podał, że w pierwszym kroku chciałby poddać pod głosowanie dokonanie wyboru projektu, który 
będzie stanowił podstawę do dalszych prac. Głosowanie w tej sprawie jest kwestią techniczną i odbędzie się 
w sposób jawny. Co do głosowania nad przyjęciem uchwały uważa, że również powinno odbyć się jawnie; jest 
to uchwała, której podjęcie nie niesie za sobą żadnych konsekwencji prawnych, a stanowi jedynie wyrażenie 
opinii. Następnie zarządził głosowanie poprzez podniesienie ręki w sprawie wyboru projektu. 
Wyniki głosowania: 
- za projektem rektorskim głosowało 26 osób, 
- za projektem zgłoszonym przez trzech senatorów głosowało 9 osób. 
Wobec powyższego p.o. Rektora stwierdził, że procedowany będzie projekt rektorski.  
Następnie otworzył dyskusję. W dyskusji głos zabrali: 
Prof. R. Kucharczyk zauważył, że w § 2 jest mowa o tym, że Rada Uczelni wyraziła zgodę na okres kadencji 
od-do, tymczasem w uchwale Rady jest mowa o całej kadencji, ale wymieniona explicite jest tylko data jej 
zakończenia, natomiast nie ma słowa o początku kadencji.  
p.o. Rektora poprosił Przewodniczącego Hanna o komentarz w tej sprawie. 
Przewodniczący W. Hann wyjaśnił, że intencją Rady było wyrażenie zgody na całą kadencję tj. od początku 
do końca jej trwania. 
Prof. R. Kucharczyk zaproponował, aby napisać: „na okres całej kadencji”, co będzie zgodne z uchwałą Rady. 
Prof. K. Ruchniewicz wskazał na drobiazg językowy w pierwszym i drugim zdaniu projektu uchwały; w obu 
zdaniach pojawia się słowo „stwierdził”. Czy można by zaproponować jakiś zamiennik w drugim zdaniu? 
Dziekan A. Lewicki zaproponował zastąpienie w drugim zdaniu słowa „stwierdził” słowem „uznał”. 
p.o. Rektora powiedział, że wobec braku innych głosów w dyskusji chciałby przejść do głosowania, które 
odbędzie na formularzu Forms. 
Przedstawiciel ZZNA UWr R. Juchnowski wtrącił, że skoro jest to głosowanie jawne to uważa, że również 
powinno odbyć się poprzez podniesienie wirtualnej ręki jak miało to miejsce do tej pory. 
p.o. Rektora nie zgodził się z tym. Głosowanie musi być precyzyjne; karta do głosowania przesyłana jest 
wyłącznie do osób uprawnionych i jednoznacznie można wykazać kto otrzymuje link do formularza. Następie 
zarządził głosowanie. 
O głos poprosił prof. K. Ruchniewicz, który zwrócił uwagę, że w jego przekonaniu tytuł uchwały nie został 
prawidłowo sformułowany, ponieważ Senat nie jest za wygaszeniem mandatu rektora. 
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Dr J. Michaliszyn poparł prof. Ruchniewicza w kwestii tytułu uchwały. Zaproponował, aby wprost wskazać, że 
jest to uchwała w sprawie wygaszenia mandatu Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego przez Ministra Edukacji 
i Nauki.  
p.o. Rektora zaproponował, aby przegłosować zmianę tytułu uchwały. Zapytał o uwagi i głosy w tej sprawie. 
W toku dyskusji zaproponowano zmianę tytułu uchwały na: „w sprawie stanowiska Senatu Uniwersytetu 
Wrocławskiego w związku ze stwierdzeniem przez Ministra Edukacji i Nauki wygaśnięcia mandatu rektora 
prof. dr. hab. Przemysława Wiszewskiego”. 
p.o. Rektora zarządził głosowanie w sprawie zmiany tytułu uchwały poprzez podniesienie ręki. 
Wynik głosowania: oddano 32 głosy, z tego 27 za, 1 przeciw i 4 wstrzymujące. 
Następnie p.o. Rektora poinformował o wyniku głosowania w sprawie przyjęcia uchwały. 
Wynik głosowania: oddano 37 głosów, z tego 27 za, 4 przeciw i 6 wstrzymujących; uchwała Nr 10/2022. 
p.o. Rektora podziękował za udział w posiedzeniu. Powiedział, że Uczelnia wchodzi w nową rzeczywistość  
i należy mieć świadomość, że nie jest to wejście w normalność lecz w okres tymczasowości. Mandat, który 
przyszło mu tymczasowo objąć, sprawuje w imieniu Senatu, dlatego prosi o wsparcie, sugestie; będzie 
wdzięczny za wszystkie uwagi. Aktualnie uzgadniany jest kalendarz wyborczy. Ze swojej strony będzie 
współpracował z komisją wyborczą w celu zgodnego ze Statutem przeprowadzenia wyborów, tak żeby w 
czerwcu Uniwersytet miał już rektora z pełnym mandatem do sprawowania władzy. 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 
 
 
 
 

Przewodniczący Senatu UWr 
Protokół sporządziła:               p.o. Rektora: prof. J. Sobczyk 
A. Walczak-Kaszuba   

 


