
 

 

 

 
 

 
Uchwała nr 111/2021 

 
 
 

Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 24 listopada 2021 roku 

 

w sprawie rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron z dniem 
17 stycznia 2022 r. i ponownego zatrudnienia na dotychczasowych warunkach 

od 18 stycznia 2022 r. do 30 września 2025 roku Pani dr hab. Agnieszki 
Zabłockiej-Kos, prof. UWr w Instytucie Historii Sztuki w Uniwersytecie 

Wrocławskim, w związku z jej przejściem na emeryturę  
 
Na podstawie § 38.1. pkt. 3d Uchwały nr 102/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, 
stanowi się, co następuje:   

  
§1 

 

1. Rada Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

pozytywnie zaopiniowała wniosek o rozwiązanie umowy o pracę na mocy 
porozumienia stron i ponowne zatrudnienie na dotychczasowych warunkach 

Pani dr hab. Agnieszki Zabłockiej-Kos, prof. UWr w Instytucie Historii Sztuki 
Uniwersytetu Wrocławskiego (w związku z jej przejściem na emeryturę) na okres 
od 18 stycznia 2022 r. do 30 września 2025 r. 

2. Wniosek uzyskał pozytywne opinie: Rady Instytutu Historii Sztuki oraz Rady 
Dyscypliny Naukowej nauk o sztuce w dniu 17.11.2021 r. 

 

§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 24 listopada 2021 r. 

 

Punkt nr 10. 

wniosek o rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron i ponowne zatrudnienie 

na dotychczasowych warunkach Pani dr hab. Agnieszki Zabłockiej-Kos, prof. UWr w Instytucie 

Historii Sztuki w Uniwersytecie Wrocławskim (w związku z jej przejściem na emeryturę z dniem 

17 stycznia 2022r.) na okres od 18 stycznia 2022 r. do 30 września 2025 r. 

 

Rada Wydziału, przy liczbie osób: 

uprawnionych do głosowania: 157, obecnych na posiedzeniu: 106, biorących udział 

w głosowaniu: 105, w tajnym głosowaniu uzyskano następujący rozkład głosów: 99 

na „tak”, 1 na „nie” oraz 5 głosów wstrzymujących się. 

 


