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BR.001.6.2022.AWK  

 

Protokół Nr 6/2022 posiedzenia  
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego  
w dniu 20 kwietnia 2022 r. 

 

     

Skład posiedzenia Senatu:  Obecnych:

p.o. Rektora – Przewodniczący Senatu, oraz: 1
26 przedstawicieli nauczycieli akademickich: profesorów i profesorów Uniwersytetu 24
11 przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich 7
1 przedstawiciel doktorantów 1

10 przedstawicieli studentów 4
3 przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 3

16 osób uczestniczących z głosem doradczym 15
   

Uprawnionych do głosowania: 52 40
 
Obecni:   

1. prof. dr hab. Jan Sobczyk 
2. dr hab. Sławomir Berski prof. UWr 
3. dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr 
4. prof. dr hab. Gabriela Bugla-Płoskońska 
5. prof. dr hab. Marcin Cieński 
6. prof. dr hab. Zuzanna Drulis-Kawa 
7. prof. dr hab. Mariusz Jabłoński 
8. dr hab. Wioletta Jedlecka prof. UWr 
9. prof. dr hab. Tomasz Jurdziński 
10. prof. dr hab. Karol Kiczka 
11. dr hab. Maciej Kryza prof. UWr 
12. dr hab. Robert Kucharczyk prof. UWr 
13. dr hab. Arkadiusz Lewicki prof. UWr  
14. prof. dr hab. Jerzy Marcinkowski 
15. dr hab. Henryk Marszałek prof. UWr 
16. dr hab. Piotr Krzysztof Marszałek prof. UWr 
17. dr hab. Dorota Nowak prof. UWr 
18. dr hab. Joanna Nowosielska-Sobel prof. UWr 
19. prof. dr hab. Wanda Patrzałek 
20. prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz 
21. prof. dr hab. Jacek Świątkowski 
22. prof. dr hab. Michał Tomczak 
23. prof. dr hab. Robert Wysocki 
24. prof. dr hab. Jolanta Zakrzewska-Czerwińska 
25. prof. dr hab. Eugeniusz Zych 
26. dr Justyna Ciuraszkiewicz 
27. dr Tomasz Greczyło 
28. dr hab. Marcin Kadej prof. UWr 
29. dr hab. Paweł Klint prof. UWr 
30. dr Barbara Kowalczyk 
31. dr hab. Jakub Michaliszyn 
32. mgr Iwona Nowicka 
33. mgr Mateusz Bartoszewicz 
34. stud. Bartosz Rogacki 
35. stud. Agata Rzepa 

 

36. stud. Kacper Szewrański 
37. stud. Jakub Wiglusz (spóźn.) 
38. mgr Krzysztof Demczyszyn 
39. Andrzej Jabłoński 
40. mgr Tomasz Moskal 
41. prof. dr hab. Dariusz Adamski 
42. mgr Krzysztof Garczarek 
43. dr Maria Hulicka 
44. dr hab. Rafał Juchnowski 
45. dr hab. Tomasz Kalisz prof. UWr 
46. dr Anna Kałużna 
47. stud. Patryk Korolko 
48. dr Jan Kusznierz 
49. mgr Urszula Łupkowska-Bugaj 
50. mgr Ewa Majewska-Machaj 
51. dr hab. Patrycja Matusz prof. UWr 
52. dr Olga Nowaczyk 
53. dr Leszek Ryk 
54. mgr Barbara Starnawska 
55. dr Katarzyna Uczkiewicz 
56. dr Anna Wieczorkowska 

 

Nieobecni:   

1. dr hab. Robert Alberski prof. UWr (uspr.) 
2. prof. dr hab. Ewa Kębłowska-Ławniczak (uspr.) 
3. dr hab. Jarosław Panek (uspr.) 
4. dr hab. Andrzej Raczyk (uspr.) 
5. dr Tomasz Wysłobocki (uspr.) 
6. dr hab. Jacek Zieliński (uspr.) 
7. stud. Karol Guzikowski (uspr.) 
8. stud. Michał Jerz (uspr.) 
9. stud. Barbara Skiepko (uspr.) 
10. dr Maria Hulicka 

 

 
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 zapytał, czy 
są uwagi do zaproponowanego porządku obrad? Zgłosił się A. Jabłoński, który wniósł o dodanie do porządku 
obrad punktu 8.3. Dyskusja dotycząca przebiegu procesu wyborów uzupełniających do Uniwersyteckiego 
Kolegium Elektorów. W uzasadnieniu podał, że w tej sprawie są pewne wątpliwości, a jest ona ważna z uwagi 
na to, że w chwili obecnej żyje nią cała Uczelnia. Wobec braku innych uwag p.o. Rektora zarządził głosowanie 
nad przyjęciem porządku obrad z zaproponowaną zmianą.  
Senat jednomyślnie przyjął porządek obrad w brzmieniu:    
2. Przyjęcie protokołów posiedzeń Senatu. 

2.1. Przyjęcie protokołu nadzwyczajnego posiedzenia w dniu 16 marca 2022 r. 
2.2. Przyjęcie protokołu posiedzenia w dniu 23 marca 2022 r. 

3. Komunikaty i informacje. 
4. Opinie w sprawach zatrudnienia na stanowiskach profesorów.  

4.1. Wniosek Wydziału Chemii w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu dr hab. Ewy 
Dudziak na czas nieokreślony od dnia 1 maja 2022 r. 

4.2. Wniosek Wydziału Chemii w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu  
dr. hab. Łukasza Johna na czas nieokreślony od dnia 1 maja 2022 r. 

4.3. Wniosek Wydziału Chemii w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu  
dr hab. inż. Magdaleny Rowińskiej-Żyrek na czas nieokreślony od dnia 1 maja 2022 r. 

4.4. Wniosek Wydziału Matematyki i Informatyki w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora 
Uniwersytetu dr. Pawła Gawrychowskiego na czas nieokreślony od dnia 1 maja 2022 r. 

5. Zmiana uchwały Nr 32/2021 w sprawie Kuratorium Nagrody Heisiga. 
6. Zmiana uchwały Nr 69/2021 w sprawie wzoru oraz zasad nadawania odznaki honorowej „Wrocławska 

Wolność”. 
7. Wnioski dydaktyczne. 

7.1. Wnioski Wydziału Chemii, Wydziału Filologicznego oraz Wydziału Matematyki i Informatyki w sprawie 
programów studiów dla kierunków rozpoczynających cykle kształcenia od roku akademickiego 
2022/2023. 

7.1.1. Program studiów dla kierunku zielona chemia, studia I stopnia. 
7.1.2. Program studiów dla kierunku anglistyka, studia I stopnia. 
7.1.3. Program studiów dla kierunku studia śródziemnomorskie i klasyczne, studia II stopnia. 
7.1.4. Program studiów dla kierunku zarządzanie informacją, studia II stopnia. 
7.1.5. Program studiów dla kierunku matematyka, studia I i II stopnia. 

7.2. Wniosek Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych w sprawie sprostowania omyłek pisarskich 
w uchwałach dotyczących programów studiów dla kierunków: dziedzictwo kultury materialnej: 
ochrona, promocja, gospodarowanie, historia w przestrzeni publicznej, militarioznawstwo oraz 
historia. 

7.3. Zmiana uchwał: Nr 104/2021 w sprawie zasad i trybu rekrutacji obywateli polskich na studia  
w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023 oraz Nr 105/2021 
w sprawie zasad i trybu rekrutacji cudzoziemców na studia w Uniwersytecie Wrocławskim 
rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023. 

7.4. Wniosek Wydziału Filologicznego w sprawie programu Studiów Podyplomowych Współczesne Trendy 
w Dydaktyce Języka Obcego od roku akademickiego 2022/2023. 

7.5. Zmiana regulaminu Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. 
8. Wnioski organizacyjne. 

8.1. Przekształcenie Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych. 
8.2. Regulamin senackiej Komisji Finansów. 
8.3. Dyskusja dotycząca przebiegu procesu wyborów uzupełniających do Uniwersyteckiego Kolegium 

Elektorów. 
9. Wolne wnioski. 
 
3. Komunikaty i informacje. 
Informacje p.o. Rektora: 
– 25 maja odbędą się dwa posiedzenia Senatu: zwykłe o godz. 10.15 oraz opiniodawcze o godz. 13.00; 
– w związku z wyborami ogłoszone zostaną godziny rektorskie w celu umożliwienia wszystkim chętnym 

wzięcia udziału w debacie kandydatów na rektora;  
– w zakresie podjętych działań jako p.o. Rektora uczestniczył w wielu spotkaniach m.in.: konsultacyjnym ze 

studentami nt. organizacji życia studenckiego w kontekście zniesienia restrykcji związanych z pandemią 
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koronawirusa, z doktorantami nt. funkcjonowania Szkoły Doktorskiej, z przewodniczącymi związków 
zawodowych działających w Uniwersytecie oraz dwóch indywidualnych z przedstawicielami tych związków: 
dr. hab. R. Juchnowskim oraz dr. J. Kusznierzem, w związku z chęcią prowadzenia dialogu, aby zbliżające 
się wybory przebiegły w sposób możliwie spokojny i bez niepotrzebnych emocji.  

Następnie p.o. Rektora oddał głos Prorektorowi E. Zychowi. 
Prorektor E. Zych poinformował o inicjatywie powstałej w wyniku spotkania Wojewody Dolnośląskiego  
z p.o. Rektorem; Wojewoda zaproponował powołanie zespołu ekspertów, który mógłby go wspierać w sytuacji 
związanej z napływem uchodźców z Ukrainy. W tej sprawie odbyło się kilka spotkań i aktualnie uformowany 
został skład zespołu; jest to 12 osób o różnych specjalizacjach, które wydają się być najbardziej adekwatne 
dla potrzeb Wojewody. Obecnie trwa etap formalizowania istnienia zespołu, który zostanie prawdopodobnie 
powołany przez Wojewodę i p.o. Rektora na mocy umowy zawartej między Urzędem Wojewódzkim  
a Uniwersytetem Wrocławskim. Sformułowane zostały już główne kierunki aktywności tego zespołu.  
p.o. Rektora zapytał, czy są inne informacje? 
Zgłosił się prof. K. Ruchniewicz, który odniósł się do prowadzonej jakiś czas temu dyskusji na temat kosztów 
wejścia do obiektów Uniwersytetu takich jak Muzeum, Aula Leopoldyńska, czy Arboretum w Wojsławicach. 
Powiedział, że był wczoraj w Wojsławicach i za wstęp zapłacił symboliczną złotówkę. Przy okazji chciałby 
zwrócić uwagę na pomnik kultury, a mianowicie na jedną z niewielu zachowanych alei czereśniowych, która 
niestety nie jest kompletna i wymaga uzupełnienia. Przypomniał, że Senat zastanawiał się kilka miesięcy temu 
nad propozycją uczczenia znakomitych pracowników Uniwersytetu w postaci ławeczek profesorskich, być 
może warto zastosować ten pomysł poprzez odtworzenie tej alei i ufundowanie po jednym drzewie 
poświęconym każdemu z tych uczonych. Mgr K. Demczyszyn zapytał prof. Ruchniewicza jak został 
zidentyfikowany jako pracownik Uczelni? Zauważył, że pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi 
nie posiadają legitymacji pracowniczych, dlatego mogą mieć problemy z wejściem do obiektów Uniwersytetu. 
Prof. K. Ruchniewicz odparł, że musiał się wylegitymować, aby potwierdzić, że jest pracownikiem Uczelni.  
 
2. Przyjęcie protokołów posiedzeń Senatu. 
2.1. Przyjęcie protokołu nadzwyczajnego posiedzenia w dniu 16 marca 2022 r. 
2.2. Przyjęcie protokołu posiedzenia w dniu 23 marca 2022 r. 
p.o. Rektora zarządził głosowanie. Protokoły zostały przyjęte w głosowaniu jawnym, jednomyślnie i bez uwag. 
 
4. Opinie w sprawach zatrudnienia na stanowiskach profesorów.  
4.1. Wniosek Wydziału Chemii w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu  
dr hab. Ewy Dudziak na czas nieokreślony od dnia 1 maja 2022 r. 
Dziekan S. Berski przedstawił dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny Kandydatki.  
Następnie p.o. Rektora otworzył dyskusję. Wobec braku zgłoszeń zarządził głosowanie.  
Wynik głosowania w tabeli; uchwała Nr 30/2022. 

Zatrudnienie na stanowisku profesora Uniwersytetu: Głosy 
oddane 

Głosy 
za 

Głosy  
przeciw 

Głosy  
wstrz. 

Głosy 
ważne 

dr hab. Ewy Dudziak 39 39 0 0 39 

 
4.2. Wniosek Wydziału Chemii w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu  
dr. hab. Łukasza Johna na czas nieokreślony od dnia 1 maja 2022 r. 
Dziekan S. Berski przedstawił dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny Kandydata.  
p.o. Rektora zwrócił uwagę na wyniki głosowania na Radzie Wydziału; zauważył, że było dużo głosów przeciw 
i wstrzymujących się. Czy Rada zgłosiła jakieś konkretne zastrzeżenia do tej kandydatury?  
Dziekan odparł, że wynika to raczej z powodów pozamerytorycznych; nie było żadnych zastrzeżeń.  
Następnie p.o. Rektora otworzył dyskusję. Wobec braku zgłoszeń zarządził głosowanie.  
Wynik głosowania w tabeli; uchwała Nr 31/2022. 

Zatrudnienie na stanowisku profesora Uniwersytetu: Głosy 
oddane 

Głosy 
za 

Głosy  
przeciw 

Głosy  
wstrz. 

Głosy 
ważne 

dr. hab. Łukasza Johna 39 33 1 5 39 

 
4.3. Wniosek Wydziału Chemii w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu  
dr hab. inż. Magdaleny Rowińskiej-Żyrek na czas nieokreślony od dnia 1 maja 2022 r. 
Dziekan S. Berski przedstawił dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny Kandydatki.  
Następnie p.o. Rektora otworzył dyskusję. Wobec braku zgłoszeń zarządził głosowanie.  
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Wynik głosowania w tabeli; uchwała Nr 32/2022. 

Zatrudnienie na stanowisku profesora Uniwersytetu: Głosy 
oddane 

Głosy 
za 

Głosy  
przeciw 

Głosy  
wstrz. 

Głosy 
ważne 

dr hab. inż. Magdaleny Rowińskiej-Żyrek 38 37 0 1 38 

 
4.4. Wniosek Wydziału Matematyki i Informatyki w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora 
Uniwersytetu dr. Pawła Gawrychowskiego na czas nieokreślony od dnia 1 maja 2022 r. 
Dziekan T. Jurdziński przedstawił dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny Kandydata.  
Następnie p.o. Rektora otworzył dyskusję. Wobec braku zgłoszeń zarządził głosowanie.  
Wynik głosowania w tabeli; uchwała Nr 33/2022. 

Zatrudnienie na stanowisku profesora Uniwersytetu: Głosy 
oddane 

Głosy 
za 

Głosy  
przeciw 

Głosy  
wstrz. 

Głosy 
ważne 

dr. Pawła Gawrychowskiego 39 30 1 8 39 

 
5. Zmiana uchwały Nr 32/2021 w sprawie Kuratorium Nagrody Heisiga. 
p.o. Rektora powiedział, że wniosek związany jest z rezygnacją prof. Mirosława Czarneckiego z członkostwa 
w Kuratorium. Zaproponował w to miejsce kandydaturę prof. Elżbiety Gumiennej-Konteckiej z Wydziału Chemii 
i przedstawił krótko jej sylwetkę.  
Następnie p.o. Rektora otworzył dyskusję. Wobec braku zgłoszeń zarządził głosowanie.  
Wynik głosowania w tabeli; uchwała Nr 34/2022. 

Powołanie do Kuratorium Nagrody Heisiga: Głosy 
oddane 

Głosy 
za 

Głosy  
przeciw 

Głosy  
wstrz. 

Głosy 
ważne 

prof. Elżbiety Gumiennej-Konteckiej 38 35 0 3 38 

 
6. Zmiana uchwały Nr 69/2021 w sprawie wzoru oraz zasad nadawania odznaki honorowej „Wrocławska 
Wolność”. 
p.o. Rektora powiedział, że zmiana dotyczy rozszerzenia grona osób, które mogą zgłaszać kandydatów do 
tego odznaczenia. Proponuje się, aby poza członkami Senatu, Radami Instytutów i Wydziałów, oraz grupy co 
najmniej 5 pracowników Uczelni, kandydatów do odznaczenia mogli zgłaszać również odznaczeni tą odznaką, 
z wyłączeniem członków Kapituły.  
Następnie p.o. Rektora otworzył dyskusję. Wobec braku zgłoszeń zarządził głosowanie.  
Wynik głosowania: oddano 39 głosów, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 35/2022. 
 
7. Wnioski dydaktyczne. 
7.1. Wnioski Wydziału Chemii, Wydziału Filologicznego oraz Wydziału Matematyki i Informatyki  
w sprawie programów studiów dla kierunków rozpoczynających cykle kształcenia od roku 
akademickiego 2022/2023. 
7.1.1. Program studiów dla kierunku zielona chemia, studia I stopnia. 
Dziekan S. Berski powiedział, że wniosek dotyczy utworzenia studiów licencjackich, ale planowane jest w 
przyszłym roku rozpoczęcie prac nad ofertą studiów drugiego stopnia. Głównym celem nowego kierunku jest 
wykształcenie chemika, stąd w programie znalazły się podstawowe działy jak chemia ogólna, nieorganiczna, 
organiczna, analityczna, technologia chemiczna, a oprócz tego m.in. takie przedmioty jak: zielona chemia, 
transformacja energetyczna, metody magazynowania energii, gospodarka wodorowa, ogniwa paliwowe. 
Kształcenie ma służyć również rozwijaniu kadry nauczycielskiej w przyszłości, aby nauczyciele mogli szerzyć 
w szkołach wiedzę o odnawialnych źródłach energii, czy gospodarce wodorowej.  
Następnie p.o. Rektora otworzył dyskusję. Wobec braku zgłoszeń zarządził głosowanie.  
Wynik głosowania: oddano 38 głosów, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 36/2022. 
 
7.1.2. Program studiów dla kierunku anglistyka, studia I stopnia. 
Dziekan A. Lewicki powiedział, że zmiany mają charakter porządkujący. Wniosek uzyskał pozytywną opinię 
gremiów wydziałowych oraz uczelnianych.  
Następnie p.o. Rektora otworzył dyskusję. Wobec braku zgłoszeń zarządził głosowanie.  
Wynik głosowania: oddano 38 głosów, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 37/2022. 
 
7.1.3. Program studiów dla kierunku studia śródziemnomorskie i klasyczne, studia II stopnia. 
Dziekan A. Lewicki powiedział, że wniosek jest wynikiem zmian jakie przeprowadzane są na Wydziale  
tj. modyfikacji kierunków głównie na drugim stopniu kształcenia; studia klasyczne niestety nie cieszą się  
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w ostatnim czasie zbyt wielkim powodzeniem, stąd modyfikacji poddane zostały dwa kierunki, które 
przekształcono w jeden i obecnie studia śródziemnomorskie uzupełnione zostały o ścieżkę klasyczną.  
Następnie p.o. Rektora otworzył dyskusję. Wobec braku zgłoszeń zarządził głosowanie.  
Wynik głosowania: oddano 38 głosów, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 38/2022. 
 
7.1.4. Program studiów dla kierunku zarządzanie informacją, studia II stopnia. 
Dziekan A. Lewicki powiedział, że proponowany kierunek jest również wynikiem zmian na studiach drugiego 
stopnia; do tej pory Wydział prowadził studia drugiego stopnia na kierunku informacja naukowa  
i bibliotekoznawstwo, na którym obserwowano zmniejszanie się liczby kandydatów, więc ten kierunek zostanie 
zastąpiony kierunkiem bardziej odpowiadającym na wyzwania współczesności.  
Następnie p.o. Rektora otworzył dyskusję. Wobec braku zgłoszeń zarządził głosowanie.  
Wynik głosowania: oddano 37 głosów, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 39/2022. 
 
7.1.5. Program studiów dla kierunku matematyka, studia I i II stopnia. 
Dziekan T. Jurdziński powiedział, że zmiana w programie związana jest m.in. ze zmianą przepisów. Zmiany 
te zostały zaakceptowane przez wydziałowy zespół ds. jakości kształcenia oraz senacką Komisję Nauczania.  
Następnie p.o. Rektora otworzył dyskusję. Wobec braku zgłoszeń zarządził głosowanie.  
Wynik głosowania: oddano 38 głosów, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 40/2022. 
 
7.2. Wniosek Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych w sprawie sprostowania omyłek 
pisarskich w uchwałach dotyczących programów studiów dla kierunków: dziedzictwo kultury 
materialnej: ochrona, promocja, gospodarowanie, historia w przestrzeni publicznej, militarioznawstwo 
oraz historia. 
Dziekan A. Błażejewski wyjaśnił, że wniosek stanowi efekt prac nad korektą nieścisłości zawartych w 
dokumentacji dydaktycznej.  
Następnie p.o. Rektora otworzył dyskusję. Wobec braku zgłoszeń zarządził głosowanie.  
Wynik głosowania: oddano 38 głosów, 37 za wnioskiem i 1 przeciw; uchwała Nr 41/2022. 
 
7.3. Zmiana uchwał: Nr 104/2021 w sprawie zasad i trybu rekrutacji obywateli polskich na studia  
w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023 oraz Nr 105/2021  
w sprawie zasad i trybu rekrutacji cudzoziemców na studia w Uniwersytecie Wrocławskim 
rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023. 
Wnioski przedstawili Dziekan WCh S. Berski oraz Dziekan WF A. Lewicki. Wnioski dotyczą m.in. ustalenia 
zasad rekrutacji na nowotworzone kierunki studiów.  
Następnie p.o. Rektora otworzył dyskusję. Wobec braku zgłoszeń zarządził głosowanie.  
Wyniki głosowania:  
- zmiana uchwały Nr 104/2021: oddano 38 głosów, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 42/2022, 
- zmiana uchwały Nr 105/2021: oddano 38 głosów, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 43/2022. 
 
7.4. Wniosek Wydziału Filologicznego w sprawie programu Studiów Podyplomowych Współczesne 
Trendy w Dydaktyce Języka Obcego od roku akademickiego 2022/2023. 
Dziekan A. Lewicki powiedział, że proponowane studia przeznaczone są dla osób, które chciałyby zwiększyć 
swoje kompetencje w zakresie nauczania języków obcych.  
Następnie p.o. Rektora otworzył dyskusję. Wobec braku zgłoszeń zarządził głosowanie.  
Wynik głosowania: oddano 38 głosów, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 44/2022. 
 
7.5. Zmiana regulaminu Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Prorektor G. Bugla-Płoskońska powiedziała, że wniosek jest związany z koniecznością dokonania korekt w 
zakresie zauważonych błędów redakcyjnych oraz kilku kwestii organizacyjnych m.in. zastąpienia Działu 
Nauczania Sekretariatem Szkoły Doktorskiej.  
Następnie p.o. Rektora otworzył dyskusję. Wobec braku zgłoszeń zarządził głosowanie.  
Wynik głosowania: oddano 38 głosów, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 45/2022. 
 
8. Wnioski organizacyjne. 
8.1. Przekształcenie Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych.  
Prorektor G. Bugla-Płoskońska podała, że wszystkie rady wydziałów podjęły pozytywne uchwały w tej sprawie. 
Zmiana w tym zakresie wynika z przepisów ustawy PSWN; wskazany został moment, do którego można 
kształcić studentów na studiach międzyobszarowych. Ustawa zlikwidowała obszary, stąd zaszła potrzeba 
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przekształcenia również jednostki, która dotąd organizowała nauczanie na tych studiach, aby od 2023 r. można 
było rekrutować już na studia organizowane w Kolegium Międzydziedzinowych Studiów Indywidulanych. 
Następnie p.o. Rektora otworzył dyskusję. Wobec braku zgłoszeń zarządził głosowanie.  
Wynik głosowania: oddano 38 głosów, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 46/2022. 
 
8.2. Regulamin senackiej Komisji Finansów. 
Przewodniczący T. Jurdziński powiedział, że wniosek stanowi dostosowanie przepisów regulaminu Komisji do 
wzoru opracowanego przez senacką Komisję Statutową.  
Następnie p.o. Rektora otworzył dyskusję. Wobec braku zgłoszeń zarządził głosowanie.  
Wynik głosowania: oddano 37 głosów, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 47/2022. 
 
8.3. Dyskusja dotycząca przebiegu procesu wyborów uzupełniających do Uniwersyteckiego Kolegium 
Elektorów. 
p.o. Rektora oddał głos A. Jabłońskiemu, który wnosił o uzupełnienie porządku obrad o ten punkt.  
A. Jabłoński powiedział, że Uczelnia znajduje się w okresie wyborczym i działania w tym zakresie rozpoczęła 
już Uniwersytecka Komisja Wyborcza (UKW); do organizacji związkowych dotarły sygnały, że informacje na 
ten temat są wyjątkowo skąpe. Na stronie Uniwersytetu brakuje „kafelka”, pod którym UKW informowałaby 
społeczność o swoich pracach; zamieszczona została jedynie informacja zawierająca kalendarium wyborcze. 
Zauważył, że odbyły się już wybory uzupełniające do Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów (UKE) i jeśli ktoś 
zna ich wyniki to wyłącznie osoby zainteresowane z poszczególnych wydziałów. Uważa, że taka informacja 
powinna być dostępna dla wszystkich. Wspomniał również o kwestii dotyczącej całego procesu wyborczego, 
a mianowicie otrzymał informację, że Przewodniczący UKW zorganizował na swoim wydziale spotkanie  
z jednym z kandydatów tj. prof. Wiszewskim. Pomimo tego, że formalnie nie ma jeszcze kandydatów na rektora 
to dwie osoby zadeklarowały, albo na swoich stronach internetowych albo publicznie na Facebooku, że 
zamierzają kandydować w tych wyborach i dotyczy to prof. Wiszewskiego oraz prof. Malinowskiego. Jeżeli ta 
informacja jest prawdziwa to uważa, że jest to sytuacja bez precedensu. Nie przypomina sobie w historii 
Uniwersytetu, aby przewodniczący UKW organizował spotkania z jakimkolwiek kandydatem, czy też osobą 
zamierzającą ubiegać się o funkcję rektora. Taka sytuacja rzutuje na niezależność komisji wyborczej. Nawet 
jeżeli jest się dobrymi znajomymi, czy kolegami, których łączą relacje towarzyskie, to osoba przyjmująca na 
siebie funkcję przewodniczącego UKW powinna działać wyjątkowo transparentnie, aby nie stwarzać wrażenia, 
że faworyzuje się jakiegoś kandydata.   
Zastępca Przewodniczącego UKW L. Ryk wyjaśnił, że UKW działa zgodnie z przepisami Statutu: ustaliła 
kalendarz wyborczy oraz zarządziła wybory uzupełniające do UKE; przed ogłoszeniem wyników tych wyborów 
muszą upłynąć terminy na złożenie ewentualnych protestów wyborczych. W tej sprawie UKW spotyka się w 
poniedziałek. Po zatwierdzeniu wyników stosowną uchwałą zostanie ona opublikowana jak również 
upubliczniony zostanie pełny skład UKE. Dodał, że w międzyczasie jeden z elektorów z WPAE z grupy 
profesorskiej złożył rezygnację z członkostwa w UKE zatem UKW zarządziła wybory uzupełniające, których 
zatwierdzenie nastąpi po upływie odpowiedniego terminu po odbyciu posiedzenia wyborczego. UKW będzie 
zatem informować w sposób jaki wynika ze stosownych przepisów.   
p.o. Rektora powiedział, że UKW jest autonomiczna w swoich działaniach i ingerowałby tylko wtedy gdyby 
zasygnalizowano mu jakieś nieprawidłowości. Nic takiego jednak nie nastąpiło. Co do kwestii, o której 
wspomniał p. Jabłoński, podejrzewa, że sytuacja jaka miała miejsce wyniknęła zapewne z faktu, że prof. Berski 
występuje w podwójnej roli tzn. jest jednocześnie Dziekanem Wydziału oraz Przewodniczącym UKW. 
Następnie oddał głos Dziekanowi Berskiemu. 
Dziekan S. Berski potwierdził, że jest to rzeczywiście efekt występowania w podwójnej roli. Wyjaśnił, że 
dziekani odbywają comiesięczne spotkania i to było trzecie z kolei, które w organizacji przypadło właśnie 
Wydziałowi Chemii; kolejne ma się odbyć na Wydziale Filologicznym. Spotkania te mają charakter towarzyski 
i na takim właśnie spotkaniu pojawił się prof. Wiszewski. To jest fakt, za którym nic więcej nie stoi. Przyznał, 
że było to niefortunne i nie będzie więcej takich spotkań, aby uniknąć ewentualnych podejrzeń o stronniczość.  
Przedstawiciel ZZNA UWr R. Juchnowski podał, że zdziwił się wypowiedzią Dziekana Berskiego, że spotkania 
dziekanów są spotkaniami towarzyskimi. Pomijając fakt, że odbywają się w murach Uczelni, delikatnie rzecz 
ujmując jest to mocno niefortunna sytuacja kiedy Dziekan będący Przewodniczącym UKW uczestniczy  
w spotkaniu z jednym z kandydatów. Dziekan jako Przewodniczący UKW nie powinien pojawić się na takim 
spotkaniu nawet jeśli organizowałby je inny dziekan. Nie przekonało go przedstawione wytłumaczenie.  
Dziekan S. Berski odparł, że taka jest prawda. Zapytał, czy zaproszenie wszystkich kandydatów na Wydział 
Chemii załatwiłoby sprawę?  
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p.o. Rektora przyznał, że sytuacja może wydawać się niefortunna i aby z niej wybrnąć, zgodnie z sugestią 
Dziekana Berskiego, grono dziekanów mogłoby zorganizować spotkanie ze wszystkimi kandydatami, którzy 
oficjalnie się zgłoszą. 
Dziekan S. Berski uznał to za dobry pomysł. Każdy z kandydatów mógłby zostać zaproszony na oddzielne 
spotkanie z dziekanami. 
Przedstawiciel ZZNA UWr R. Juchnowski stwierdził, że tak się niestety nie stało i Dziekan Berski zorganizował 
spotkanie, na którym obecny był jeden kandydat. W jego przekonaniu rzuca to jednak cień na bezstronność. 
Dziekan S. Berski zauważył, że procedury wyborcze są w toku i takie spotkanie nadal można zorganizować.  
Dziekan T. Jurdziński powiedział, że był uczestnikiem tego spotkania i sformułowanie użyte przez Dziekana 
Berskiego, że było to spotkanie towarzyskie, uważa za niefortunne. Było to spotkanie nieoficjalne, które odbyło 
się w murach Uczelni. Dziekani spotykają się nieoficjalnie, ale służbowo w związku z tym, że są colleagues 
not friends, zatem znają się z racji pełnienia swoich funkcji. To konkretne spotkanie w dużej mierze związane 
było z faktem ponad półtorarocznej współpracy z prof. Wiszewskim i chęcią porozmawiania w szczególności 
o wnioskach wynikających z tego co w tym okresie wydarzyło się w Uczelni. Podkreślił, że zaproszenie wyszło 
ze strony dziekanów, a nie Dziekana Berskiego. Natomiast z racji tego, że spotkania odbywają się cyklicznie, 
gospodarzami aprowizacyjnymi, zapewniającymi miejsce na spotkanie są poszczególni dziekani i tym razem 
ten obowiązek przypadł na Dziekana Berskiego. Dodał, że kolejność spotkań ustalona została dużo wcześniej 
zanim w ogóle doszło do spotkania, na które zaproszony został prof. Wiszewski.   
Mgr K. Demczyszyn zauważył, że nie chodzi o spotkania towarzyskie, czy nietowarzyskie, czy też cykliczne 
dziekanów; takie mają prawo się odbywać. Nie chodzi również o agitację wyborczą osoby, która zgłosiła chęć 
kandydowania na rektora, bo taka osoba ma pełne prawo do prowadzenia takiej agitacji. Chodzi natomiast  
o to, że zostały określone i obowiązują pewne procedury wyborcze i do spotkania z wszystkimi kandydatami 
służy debata i tylko ona wpisana została do prawa wyborczego w zakresie wyboru rektora. Natomiast 
zaproszenie prof. Wiszewskiego, który nie jest już ani rektorem ani dziekanem, w celu m.in. podziękowania 
mu za dotychczasową współpracę, mogło nastąpić w zupełnie innym trybie, innym terminie, być może po 
wyborach i wówczas byłoby to bardziej fortunne. Nie są przekonujące argumenty, że to są spotkania cykliczne, 
półformalne i że wszyscy dziekani zgodzili się zaprosić prof. Wiszewskiego. Z informacji jakimi dysponuje 
wynika, że nie wszyscy dziekani byli obecni na tym spotkaniu.  
Zastępca Przewodniczącego UKW L. Ryk odnosząc się do kwestii terminologicznej wyjaśnił, że nie ma jeszcze 
kandydatów na rektora. Posiedzenie indykacyjne UKE odbędzie się 9 maja, w następnej kolejności odbędzie 
się posiedzenie Rady Uniwersytetu, i dopiero po podpisaniu stosownych zgód i oświadczeń przez osoby tam 
zgłoszone staną się one kandydatami na rektora. Zanim do tego dojdzie można mówić jedynie o osobach, 
które wyraziły wolę wzięcia udziału w procedurze. Dodał, że posiedzenie, na którym prezentowane będą 
programy wyborcze kandydatów, zostało określone w kalendarzu wyborczym i odbędzie się stacjonarnie  
w dużej sali na WPAE. Zapewniony zostanie streaming tego spotkania, aby każdy członek społeczności 
akademickiej mógł stać się uczestnikiem debaty. UKW dba przede wszystkim o to, aby wszystkie procedury 
realizowane były zgodne z obowiązującymi przepisami i żeby w połowie czerwca stosowną uchwałą zakończyć 
procedurę wyborczą, oczywiście jeżeli wybory wyłonią rektora spośród zgłoszonych kandydatów.  
p.o. Rektora przypomniał, że na czas debaty ogłoszone zostaną godziny rektorskie o czym wspomniał już na 
początku posiedzenia. Na tym zamknął dyskusję.    
 
9. Wolne wnioski. 
W wolnych wnioskach głos zabrali: 
Prof. K. Ruchniewicz nawiązując do swojej wypowiedzi na początku posiedzenia powiedział, że jakiś czas 
temu pisał na temat legitymacji pracowniczych wyrażając swoje ogromne zadowolenie, że taka legitymacja 
została stworzona. Okazuje się jednak, że legitymację pracowniczą mają wyłącznie nauczyciele akademiccy, 
nie mają jej natomiast pozostali pracownicy Uniwersytetu, zatem faktycznie nie bardzo wie jak pracownik 
nienaukowy mógłby skorzystać z tej symbolicznej ulgi, o której wspomniał wcześniej. Pytanie o to, dlaczego 
tak się dzieje, skierował do Rektora. 
p.o. Rektora obiecał, że zajmie się wyjaśnieniem tej sprawy.  
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 
 
 

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


