
 

 

 

Uchwała nr 48/2022 
 

Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu 

Wrocławskiego 
z dnia 23 marca 2022 r. 

 
w sprawie poparcia komunikatu o sytuacji w Uczelni po wygaszeniu kadencji 
JM Rektora Pana prof. dr hab. Przemysława Wiszewskiego” 
 

Na podstawie: § 38.1.5 Uchwały nr 102/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 
29 maja2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, 

stanowi się, co następuje:   
 

§1 

 
Rada Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

zaopiniowała pozytywnie wniosek w sprawie poparcia komunikatu o sytuacji w Uczelni 
po wygaszeniu kadencji JM Rektora Pana prof. dr hab. Przemysława Wiszewskiego” 
(Załącznik do niniejszej uchwały). 

 
§2 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.  
 

 
Przewodniczący 
Rady WNHiP UWr                        

Dziekan: dr hab. Artur 
Błażejewski prof.UWr  

 

 

 

 

 

 



 

 

Wyciąg z Protokołu Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych 

Uniwersytetu Wrocławskiego z posiedzenia w dniu 23 marca 2022 r.  

Punkt nr 15 

Wniosek o poparcie komunikatu o sytuacji w Uczelni po wygaszeniu kadencji JM Rektora 
Pana prof. dr hab. Przemysława Wiszewskiego” – zreferował Pan dr hab. Artur 

Błażejewski, prof. UWr, Dziekan WNHP. 

Rada Wydziału zaopiniowała pozytywnie, przy liczbie osób: uprawnionych 

do głosowania: 158, obecnych na posiedzeniu: 116, biorących udział w głosowaniu: 96, 

w tajnym głosowaniu uzyskano następujący rozkład głosów: 47 na „tak”, 26 na „nie” 

oraz 23 głosy wstrzymujące się. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik do Uchwały nr 48/2022 Rady Wydziału    
Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu   
Wrocławskiego z dnia 23 marca 2022 roku    

 

Stanowisko Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych w związku ze stwierdzeniem przez 
Ministra Edukacji i Nauki wygaśnięcia mandatu Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr. hab. 
Przemysława Wiszewskiego  

  

Rada Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego nie 
odnosząc się do kwestii prawnych decyzji Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka z dnia 9 
marca 2022 r. o wygaśnięciu mandatu Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr. hab. 
Przemysława Wiszewskiego podjętej na podstawie art. 125 ust. 6 ustawy Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce, pragnie podkreślić:   

Rektor miał demokratyczny mandat do pełnienia swojej funkcji. Zarzuty dotyczące działań 
Rektora dotyczą jego aktywności naukowej, rozpoczętej jeszcze przed objęciem funkcji, kiedy na ich 
wykonywanie nie musiał mieć zgody Rady Uczelni.  

Stwierdzenie wygaśnięcia kadencji Rektora dokonało się w wyjątkowo trudnym momencie dla 
Uniwersytetu i całego Kraju, kiedy ważna jest decyzyjność i spójność działań Uczelni wobec kryzysu 
politycznego, bezpośrednio dotykającego naszego społeczeństwa. Władze Uniwersytetu wszystkich 
poziomów wypełniają swoje zadania zgodnie z mandatem otrzymanym od uczelnianej Wspólnoty i 
zgodnie z literą prawa. Stwierdzenie wygaśnięcia kadencji Rektora powoduje konieczność skupienia 
się na sprawie powołania nowej osoby na najwyższe stanowisko Uniwersytetu Wrocławskiego. Nasza 
uwaga i energia powinny być skierowane na kontynuowanie reform podjętych na Uniwersytecie oraz 
pomoc, na miarę naszych możliwości, uchodźcom wojennym z Ukrainy i studentom narodowości 
ukraińskiej związanych z naszą Uczelnią.  

Jednocześnie Rada Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych podziela niepokój o losy 
Uniwersytetu wyrażone w stanowiskach przyjętych przez jego organy: Radę Uczelni i Senat.   

 


