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BR.001.10.2022.AWK  

 

Protokół Nr 10/2022 posiedzenia  
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego  
w dniu 21 września 2022 r. 
 

     

Skład posiedzenia Senatu:  Obecnych:

JM Rektor – Przewodniczący Senatu, oraz: 1
27 przedstawicieli profesorów i profesorów Uniwersytetu 20
11 przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich 9
1 przedstawiciel doktorantów 1

10 przedstawicieli studentów 2
3 przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 2

17 osób uczestniczących z głosem doradczym 9
  

Uprawnionych do głosowania: 53 35
 
Obecni:   
1. prof. dr hab. Robert Olkiewicz 
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. Mariusz Jabłoński 
7. dr hab. Wioletta Jedlecka prof. UWr 
8. prof. dr hab. Tomasz Jurdziński 
9. dr hab. Robert Kucharczyk prof. UWr 
10. dr hab. Arkadiusz Lewicki prof. UWr  
11. dr hab. Henryk Marszałek prof. UWr 
12. dr hab. Piotr Krzysztof Marszałek prof. UWr 
13. dr hab. Dorota Nowak prof. UWr 
14. dr hab. Joanna Nowosielska-Sobel prof. UWr 
15. prof. dr hab. Wanda Patrzałek 
16. prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz 
17. prof. dr hab. Jan Sobczyk 
18. prof. dr hab. Jacek Świątkowski 
19. prof. dr hab. Michał Tomczak 
20. prof. dr hab. Jolanta Zakrzewska-Czerwińska 
21. prof. dr hab. Eugeniusz Zych 
22. dr Justyna Ciuraszkiewicz 
23. dr Tomasz Greczyło prof. UWr 
24. dr hab. Marcin Kadej prof. UWr 
25. dr hab. Paweł Klint prof. UWr 
26. dr hab. Jakub Michaliszyn 
27. mgr Iwona Nowicka 
28. dr hab. Jarosław Panek prof. UWr 
29. dr hab. Andrzej Raczyk 
30. dr hab. Jacek Zieliński 
31. mgr Łukasz Cymbaluk 
32. stud. Kacper Szewrański 
33. stud. Jakub Wiglusz 
34. Andrzej Jabłoński 
35. mgr Tomasz Moskal 
36. mgr Krzysztof Garczarek 

 
37. dr Maria Hulicka 
38. dr Anna Kałużna 
39. mgr Urszula Łupkowska-Bugaj 
40. dr hab. Łukasz Machaj prof. UWr 
41. mgr Ewa Majewska-Machaj 
42. dr Leszek Ryk 
43. dr Katarzyna Uczkiewicz 
44. dr Anna Wieczorkowska 
45. mgr Wojciech Hann (gość do pkt. 5a) 

 
Nieobecni:   

1. prof. dr hab. Robert Alberski (uspr.) 
2. prof. dr hab. Zuzanna Drulis-Kawa (uspr.) 
3. prof. dr hab. Ewa Kębłowska-Ławniczak (uspr.) 
4. dr hab. Maciej Kryza prof. UWr (uspr.) 
5. prof. dr hab. Jerzy Marcinkowski (uspr.) 
6. dr hab. Bogusław Sołtys prof. UWr (uspr.) 
7. prof. dr hab. Robert Wysocki (uspr.) 
8. dr Barbara Kowalczyk (uspr.) 
9. dr Tomasz Wysłobocki (uspr.) 
10. stud. Karol Guzikowski 
11. stud. Michał Jerz (uspr.) 
12. stud. Bartosz Rogacki (uspr.) 
13. stud. Agata Rzepa (uspr.) 
14. stud. Barbara Skiepko 
15. mgr Krzysztof Demczyszyn (uspr.) 
16. dr hab. Rafał Juchnowski 
17. stud. Patryk Korolko 
18. dr Jan Kusznierz (uspr.) 
19. dr hab. Patrycja Matusz prof. UWr 
20. dr Olga Nowaczyk 
21. dr hab. Jacek Przygodzki prof. UWr (uspr.) 
22. mgr Elżbieta Solarewicz 
23. prof. dr hab. Robert Wieczorek 

 
 

Przewodniczył: JM Rektor prof. dr hab. Robert Olkiewicz 
Protokołowała: mgr Agata Walczak-Kaszuba 

Lista obecności w załączeniu.  
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1. Przyjęcie porządku obrad.  
Posiedzenie Senatu otworzył JM Rektor prof. R. Olkiewicz witając wszystkich przybyłych.  
O głos poprosił dr hab. J. Michaliszyn, który zapytał w jakim trybie do projektu porządku obrad został 
wprowadzony pkt 2 dot. usunięcia p. Wojciecha Hanna z Rady Uniwersytetu? Przypomniał, że projekt 
porządku obrad ustalany jest zgodnie z § 42 Statutu, który określa m.in. możliwość wprowadzenia do 
projektu porządku obrad sprawy zgłoszonej w pisemnym wniosku przez grupę jedenastu senatorów 
(wniosek z pkt. 2 został zgłoszony przez ośmiu). Inną opcją umieszczenia wniosku w porządku obrad 
jest zgłoszenie bieżącej sprawy przez przewodniczącego Senatu. W związku z powyższym zapytał, 
czy ten wniosek stanowi ten drugi przypadek, czy to Rektor wnioskuje o odwołanie przewodniczącego 
Hanna z Rady Uniwersytetu?  
Mgr E. Majewska-Machaj wyjaśniła, że Statut określa również inną możliwość wprowadzenia danego 
punktu do porządku obrad; zgodnie z § 42 ust. 5: „Organ kolegialny może umieścić w porządku obrad 
sprawy wniesione przez jego członków, nieobjęte projektem porządku obrad”. Wniosek ten był już 
zgłaszany dwukrotnie, z czego raz przed posiedzeniem Senatu, ale wówczas nie spełniał warunku 
określonego w Statucie, ponieważ ośmiu senatorów nie stanowi 1/5 członków Senatu. Przewodniczący 
może umieszczać w porządku obrad również bieżące sprawy, zatem jeśli do Rektora wpłynął wniosek 
o odwołanie członka Rady, to Rektor mógł go umieścić w projekcie porządku obrad.  
Następnie Rektor wniósł o przeniesienie wniosku z pkt. 2 do pkt. 5a z uwagi na planowane spóźnienie 
p. Wojciecha Hanna.  
Rektor zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad z zaproponowaną zmianą.  
Senat jednomyślnie przyjął porządek obrad w brzmieniu:      
2. /przeniesiony do pkt. 5a/ 
3. Przyjęcie protokołu posiedzenia Senatu UWr w dniu 22 czerwca 2022 r. 
4. Komunikaty i informacje. 
5. Opinie w sprawach zatrudnienia na stanowiskach profesorów. 

5.1. Wniosek Wydziału Fizyki i Astronomii w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Petra Heinzla  
na stanowisku profesora na czas określony od 01.10.2022 r. do 30.09.2025 r.  

5.2. Wniosek Wydziału Filologicznego w sprawie zatrudnienia dr hab. Agnieszki Heleny Duffy  
na stanowisku profesora Uniwersytetu na czas nieokreślony od 01.10.2022 r.  

5.3. Wniosek Wydziału Filologicznego w sprawie zatrudnienia dr. hab. Wojciecha Małeckiego  
na stanowisku profesora Uniwersytetu na czas nieokreślony od 01.10.2022 r. 

5.4. Wniosek Wydziału Nauk Biologicznych w sprawie zatrudnienia dr. hab. Adriana Smolisa  
na stanowisku profesora Uniwersytetu na czas nieokreślony od 01.10.2022 r. 

5.5. Wniosek Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych w sprawie zatrudnienia dr. hab. Piotra 
Plichty na stanowisku profesora Uniwersytetu na czas nieokreślony od 01.10.2022 r. 

5.6. Wniosek Wydziału Nauk Społecznych w sprawie zatrudnienia dr. Eli Ornera Kramera na 
stanowisku profesora Uniwersytetu na czas nieokreślony od 01.10.2022 r.  

5a. Wniosek w sprawie odwołania członka Rady Uniwersytetu Wrocławskiego. 
6. Wnioski dotyczące zmian w komisjach uczelnianych i senackich. 

6.1. Zmiana przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich. 
6.2. Zmiana w Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej. 
6.3. Zmiany w komisjach senackich.  

7. Zmiana uchwały Nr 131/2019 w sprawie trybu postępowania w sprawach o nadanie stopni 
naukowych doktora i doktora habilitowanego w Uniwersytecie Wrocławskim. 

8. Regulamin zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności 
przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w Uniwersytecie Wrocławskim. 

9. Wnioski dydaktyczne.  
9.1. Sprostowanie omyłek pisarskich w uchwale Nr 133/2019 w zakresie programu studiów dla 

kierunku historia sztuki. 
9.2. Uchylenie uchwały Nr 46/2021 w sprawie programu studiów dla kierunku pedagogika na 

poziomie studiów drugiego stopnia. 
10. Wolne wnioski. 
 
2. /przeniesiony do pkt. 5a/ 
 
3. Przyjęcie protokołu posiedzenia Senatu UWr w dniu 22 czerwca 2022 r. 
Rektor zarządził głosowanie. Protokół został przyjęty jednomyślnie i bez uwag. 
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4. Komunikaty i informacje. 
Rektor poinformował, że w ostatnim czasie władze Uniwersytetu brały udział w spotkaniu uczelni 
zrzeszonych w ramach sieci Arqus w Granadzie oraz w konferencji sprawozdawczej IDUB w Gdańsku.   
Senat uczcił chwilą ciszy pamięć zmarłych pracowników Uczelni: prof. Jacka Kolbuszewskiego (WF), 
prof. Witolda Kwaśnickiego (WPAE) oraz mgr. Piotra Winczowskiego (WF).  
 
5. Opinie w sprawach zatrudnienia na stanowiskach profesorów. 

5.1. Wniosek Wydziału Fizyki i Astronomii w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Petra 
Heinzla na stanowisku profesora na czas określony od 01.10.2022 r. do 30.09.2025 r.   
Dziekan M. Tomczak przedstawił dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny Kandydata. 
W dyskusji głos zabrali:  
Prof. K. Ruchniewicz zapytał o wiek Kandydata oraz czy nie występują w związku z tym ograniczenia 
wynikające z ustawy? Zapytał również, czy Kandydat mieszka we Wrocławiu? Jest to istotna kwestia, 
ponieważ zatrudnienie następuje w ramach inkubatora doskonałości, a jednym z warunków ubiegania 
się o pracę w inkubatorze jest wspieranie na miejscu środowiska akademickiego.  
Dziekan M. Tomczak odparł, że prof. Heinzel ma 72 lata, podkreślił jednak, że jego efektywność 
naukowa rośnie z wiekiem i tylko w tym roku opublikował 10 prac za 140 lub za 200 pkt. Nie wiadomo 
mu nic o ograniczeniach ustawowych; obowiązują regulacje wewnętrzne w tym zakresie i inaczej by 
ta sprawa wyglądała gdyby źródłem finansowania była subwencja. Zgodnie z ustawą Profesor nie 
będzie mógł pracować w takich gremiach jak rada dyscyplin naukowych oraz rada wydziału, gdzie 
wskazany został limit wiekowy (67 lat). Jeśli chodzi o drugie pytanie: Kandydat połowę swojego czasu 
przebywa we Wrocławiu i połowę w Czechach lub na wyjazdach konferencyjnych.   
Dziekan D. Nowak zauważyła, że regułą jest, że w inkubatorach doskonałości naukowej zatrudniani 
są przede wszystkim młodzi badacze co nie oznacza, że nie można zatrudnić starszego badacza. 
Rozumie, że są środki na zatrudnienie osoby, która nie jest młodym badaczem? 
Dziekan M. Tomczak potwierdził.  
Rektor zarządził głosowanie.  
Wynik głosowania: oddano 35 głosów, 31 za, 2 przeciw i 2 wstrzymujące; uchwała Nr 112/2022. 
 
5.2. Wniosek Wydziału Filologicznego w sprawie zatrudnienia dr hab. Agnieszki Heleny 
Duffy na stanowisku profesora Uniwersytetu na czas nieokreślony od 01.10.2022 r.   
5.3. Wniosek Wydziału Filologicznego w sprawie zatrudnienia dr. hab. Wojciecha 
Małeckiego na stanowisku profesora Uniwersytetu na czas nieokreślony od 01.10.2022 r.  
Dziekan A. Lewicki przedstawił dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny Kandydatów. 
W dyskusji głos zabrali:  
Dr hab. J. Michaliszyn podał, że według bazy Web of Science index Hirscha dr hab. Duffy wynosi 1, 
co jest dość zagadkowe i jak w ogóle możliwe w przypadku osoby starającej się o awans? Wydaje się 
być to pewną skrajnością stąd prosiłby o wyjaśnienie.    
Dziekan A. Lewicki odparł, że specjalnie nie podawał informacji o wskaźnikach, ponieważ w dyscyplinie 
literaturoznawstwo są one kompletnie pozbawione sensu. Literaturoznawcy publikują w książkach  
i w nich są cytowani, a książki nie widnieją w indeksach, którymi posługują się nauki ścisłe.  
Prof. J. Zakrzewska-Czerwińska zapytała, czy Kandydaci byli promotorami albo promotorami 
pomocniczymi w przewodach doktorskich? 
Dziekan A. Lewicki w odpowiedzi podał, że dr hab. Małecki jest promotorem pomocniczym w otwartym 
przewodzie; w przypadku dr hab. Duffy nie pamięta, ale może to wynikać z faktu, że w ostatnich 
latach przebywała na różnego rodzajach stażach zagranicznych. Dodał, że jeżeli nie jest to wymóg 
przy staraniu się o tytuł profesora to tym bardziej nie powinien nim być przy stanowisku profesora 
uczelni.   
Prof. M. Cieński odnosząc się do wypowiedzi dr. hab. Michaliszyna zapytał, czy podając konkretną 
daną liczbową dotyczącą bazy Web of Science, sprawdził wcześniej jakie dyscypliny są indeksowane 
w tej bazie? W obszarze literaturoznawstwa oraz szerzej nauk humanistycznych używa się nieco mniej 
topowych baz, w których tych punktów będzie prawdopodobnie trochę więcej. Jeżeli jest mowa  
o jednej Kandydatce z Wydziału można również sprawdzić jaki indeks ma drugi Kandydat (10); 
wysokość tego wskaźnika w przypadku dr. hab. Małeckiego wynika z tego, że prowadzi on badania 
interdyscyplinarne i publikuje również z przedstawicielami innych dyscyplin. Zaapelował, żeby 
dyskutować o indeksach ze zrozumieniem, nie uważa jednak, aby ta kwestia była najważniejsza.  
Prof. M. Jabłoński zauważył, że oba wnioski uzyskały pozytywną opinię Zespołu ds. Awansów. 
Przychylił się do głosu w sprawie irracjonalności odwoływania się do baz, które funkcjonują w różny 
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sposób i często jest to ślepy wynik, który jeśli nie będzie profilowany to zawsze albo będzie 
deprecjonował albo nad proporcjonalnie wartościował. Powinno się zwracać uwagę przede wszystkim 
na specyfikę danej kandydatury.  
Dziekan T. Jurdziński podał, że nie jest zwolennikiem naukometrii, a niektóre bazy bardzo wybiórczo 
traktują naukowców, chciałby jednak zapytać, czy w przypadku dyscyplin humanistycznych istnieją 
jakieś bazy, które doceniają tę cechę jakości naukowej odzwierciedlanej przez cytowania? Ma zaufanie 
do Zespołu ds. Awansów i jego pozytywna opinia pozwala mu na spokojne głosowanie, niewykluczone 
jest jednak, że takiego interdyscyplinarnego zespołu nie będzie i tym bardziej istotne staje się pytanie, 
jak osoby z zewnątrz będą mogły choćby pobieżnie zweryfikować te oceny, które powstają tylko  
w obrębie danej dyscypliny? 
Dziekan A. Lewicki stwierdził, że nie ma takich baz; w bazach oznaczone są głównie artykuły  
w czasopismach, natomiast obieg humanistyczny związany jest przede wszystkim z monografiami,  
z rozdziałami w monografiach, które w większości baz nie są w żaden sposób indeksowane. Istniejące 
bazy oddają tylko ułamek tego w jaki sposób naukowcy z nauk humanistycznych i nauk społecznych 
funkcjonują w obiegu środowiskowym, naukowym.   
Prof. K. Ruchniewicz podkreślił, że dr hab. Duffy jest członkiem rozmaitych międzynarodowych 
stowarzyszeń naukowych, do których nie jest się łatwo dostać; w przypadku nauk humanistycznych 
i nauk społecznych świadczy to również o klasie danego badacza.  
Prof. E. Zych dodał, że Zespół ds. Awansów w przypadku obu tych wniosków nie miał żadnych 
wątpliwości, że są to osoby zasługujące na awans.   
Rektor zarządził głosowanie.  
Wyniki głosowania: 
- ad 5.2: oddano 34 głosy, 32 za i 2 wstrzymujące; uchwała Nr 113/2022; 
- ad 5.3: oddano 35 głosów, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 114/2022. 
 
5.4. Wniosek Wydziału Nauk Biologicznych w sprawie zatrudnienia dr. hab. Adriana 
Smolisa na stanowisku profesora Uniwersytetu na czas nieokreślony od 01.10.2022 r.   
Dziekan M. Kadej przedstawił dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny Kandydata. 
Rektor zarządził głosowanie.  
Wynik głosowania: oddano 35 głosów, 34 za i 1 wstrzymujący; uchwała Nr 115/2022. 
 
5.5. Wniosek Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych w sprawie zatrudnienia  
dr. hab. Piotra Plichty na stanowisku profesora Uniwersytetu na czas nieokreślony od 
01.10.2022 r.   
P.o. Dziekana P. Klint przedstawił dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny Kandydata. 
Rektor zarządził głosowanie.  
Wynik głosowania: oddano 33 głosy, 32 za i 1 wstrzymujący; uchwała Nr 116/2022. 
 
5.6. Wniosek Wydziału Nauk Społecznych w sprawie zatrudnienia dr. Eli Ornera Kramera 
na stanowisku profesora Uniwersytetu na czas nieokreślony od 01.10.2022 r.   
Prodziekan J. Zieliński przedstawił dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny Kandydata. 
Rektor udzielił głosu prof. K. Ruchniewiczowi, który pogratulował Wydziałowi pozyskania młodego, 
aktywnego badacza. W ostatnim rankingu Perspektyw zwracano uwagę na to, że nie chodzi wyłącznie 
o publikowanie w zagranicznych wydawnictwach, ale także o to, aby zwracać uwagę na współpracę 
w ramach której takie publikacje powstają.   
Rektor zarządził głosowanie.  
Wynik głosowania: oddano 34 głosy, 31 za, 1 przeciw i 2 wstrzymujące; uchwała Nr 117/2022.  
 
5a. Wniosek w sprawie odwołania członka Rady Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Rektor powiedział, że z uwagi na to, że wniosek o odwołanie członka Rady Uniwersytetu zamieszczony 
był w materiałach Senatu i można się było z nim zapoznać, nie będzie referowany. Następnie oddał 
głos przewodniczącemu Rady Wojciechowi Hannowi.   
Przewodniczący W. Hann podziękował za możliwość ustosunkowania się do wniosku na posiedzeniu 
Senatu. Odniesie się krótko do samego wniosku oraz do szerszego kontekstu ostatnich kilku miesięcy. 
Wniosek grupy senatorów datowany na dzień 25 maja br. zawiera 3 punkty; w późniejszej dyskusji 
podniesiony został również punkt czwarty. Pierwszy punkt dotyczy tego, czy Rada UWr dysponowała 
opiniami prawnymi w momencie podejmowania uchwały; chodzi o uchwałę ze stycznia 2021 roku w 
sprawie wyrażenia zgody na działalność zarobkową rektora Wiszewskiego. Drugi punkt dotyczy trybu 
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głosowania nad uchwałą związaną z przyspieszonymi wyborami rektora w maju 2022 roku. Ta 
uchwała Rady dotyczy obowiązujących rozwiązań statutowych, które zdaniem Rady odbiegają od 
rozwiązań wskazanych w ustawie; w szczególności chodzi o sekwencję wydarzeń w głosowaniu  
i prawo rady uczelni do nominowania, a później wskazania kandydatów. Trzeci punkt wynika z tego, 
że zdaniem grupy senatorów, uchwała Rady została przyjęta niezgodnie z zasadami oraz podważa 
proces wyborczy w Uczelni i w takiej sytuacji osoba pełniąca funkcję przewodniczącego rady powinna 
zostać odwołana. Czwarty punkt, który podniesiony został w dyskusji e-mailowej, dotyczy zgodności 
regulaminu Rady ze Statutem. W szczególności chodzi o kwestię rozstrzygania o wyniku głosowania 
w sytuacji, w której jest równowaga głosów i wówczas o wyniku głosowania decyduje głos 
przewodniczącego; jest to rozwiązanie często stosowane w ciałach biznesowych takich jak zarządy, 
czy rady nadzorcze. Odnosząc się do punktu pierwszego Przewodniczący przywołał korespondencję  
z końca stycznia 2021 roku, kiedy Rada drugiej kadencji miała rozważać sprawę wyrażenia zgody na 
dodatkowe zarobkowanie rektora. W dniu 28 stycznia 2021 roku od kierownika Biura Rektora 
członkowie Rady otrzymali informację, że w dokumentach grupy Rady zamieszczone zostały projekty 
uchwał przygotowane oraz zaakceptowane pod względem formalno-prawnym przez Biuro Radców 
Prawnych. Jedną z uchwał była uchwała wyrażająca zgodę na wykonywanie dodatkowego zajęcia 
zarobkowego przez rektora. Rada zapytała Biuro Radców Prawnych o dwie kwestie zawarte w tej 
uchwale: czy dodatkowe zarobkowanie zawiera pojęcie zapobiegania konfliktowi interesów oraz do 
czego odnosi się pojęcie dodatkowej działalności organizacyjnej. Rada otrzymała odpowiedź, że  
w zakresie konfliktu interesów obowiązuje w Uczelni uchwała Senatu z 2014 roku, natomiast 
dodatkowa działalność organizacyjna oznacza np. udział w pracach KRUWiO, KRUP, czy KRASP. Po 
otrzymaniu tych wyjaśnień Rada podjęła uchwałę w tej sprawie. Podtrzymuje zatem swoje zdanie, że 
Rada dysponowała opinią prawną i była to opinia prawna, wręcz projekt uchwały, przygotowana przez 
Biuro Radców Prawnych Uniwersytetu. Kiedy w marcu 2022 roku Rada odpowiadała na pytanie 
ministra o to, czy podjęła uchwałę pozwalającą na zarobkowe zajęcia rektora to odpowiedź skierowana 
do ministra również była opatrzona akceptacją ze strony Biura Radców Prawnych. Zatem to także 
daje prawo do stwierdzenia, że Rada dysponowała opiniami prawnymi zarówno przed podjęciem 
uchwały, jak i później przed udzieleniem odpowiedzi ministrowi. Pozostaje oczywiście kwestia prawna 
związana z tym, czy uchwała podjęta na pierwszym posiedzeniu Rady w styczniu mogła, czy nie 
mogła, dotyczyć całej kadencji rektora. Czy jest możliwe, aby w tym przypadku prawo działało wstecz, 
czy nie? Cała ta dyskusja jest niejako poza Radą, ponieważ Rada nie mogła podjąć uchwały przed 
rozpoczęciem swojej kadencji, czyli przed styczniem 2021 roku. Jest to spór prawny, którym zajmuje 
się obecnie sąd administracyjny, należy zatem poczekać na wynik rozstrzygnięcia sądu. Druga sprawa 
dotyczy podjęcia w maju przez Radę uchwały za przyjęciem której były 4 głosy, 4 głosy były przeciw 
i 1 głos był wstrzymujący, i zgodnie z regulaminem Rady jako przewodniczący oddał głos za uchwałą, 
w wyniku czego był to głos przeważający. Przyjęta w ten sposób uchwała dotyczyła procesu 
wyborczego na Uniwersytecie i zawierała apel do Rektora i Senatu o zajęcie się kwestią dostosowania 
przepisów Statutu do wymogów ustawowych. Uchwała ta również oparta została na analizie prawnej, 
część tej analizy jest powszechnie dostępna, ponieważ komentarze do ustawy PSWN są dostępne w 
publicznych serwisach i co do zasady pokrywają się dość dokładnie z treścią uchwały Rady. Meritum 
zarzutu dotyczy tego, czy uchwała została podjęta prawomocnie. Posiedzenie odbyło się  
z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość i od początku było wiadome, że część 
członków nie będzie mogła uczestniczyć w dyskusji, ale chciałaby uczestniczyć w głosowaniu.  
W związku z tym, oczywistym działaniem ze strony przewodniczącego było zarządzenie głosowania 
obiegowego, które zarządzone zostało w dniu 13 maja do godz. 23.00. Rezultat tego głosowania 
zinterpretowany został zgodnie z regulaminem Rady przygotowanym przez prof. Korczaka, członka 
Rady pierwszej kadencji, przyjętym przez Radę w 2019 roku. Regulamin ten zawiera stwierdzenie, że 
w przypadku remisu w głosowaniu rozstrzygający jest głos przewodniczącego Rady. Pomimo tego, że 
regulamin ten był dwukrotnie nieznacznie modyfikowany za każdym razem był opiniowany przez Biuro 
Radców Prawnych Uniwersytetu, i ten punkt nigdy nie był przedmiotem analizy ani nie został przez 
kogokolwiek zakwestionowany. Niemniej jednak w momencie, w którym ta kwestia pojawiła się  
w czasie dyskusji z grupą senatorów, na najbliższym posiedzeniu Rady, które ma się odbyć w piątek, 
Rada chciałaby, aby kierownik Biura Radców Prawnych wypowiedziała się na temat zgodności tego 
punktu regulaminu Rady ze Statutem. Podkreślił raz jeszcze, że zgodnie z jego wiedzą ten punkt 
regulaminu nie jest sprzeczny z ustawą, natomiast może rzeczywiście okazać się, że powinien zostać 
zmodyfikowany ze względu na bardziej szczegółowe regulacje samego Statutu. Rada jest absolutnie 
otwarta na werdykt ze strony Biura Radców Prawnych. Odnosząc się do kwestii ostatniej, że skoro 
uchwała została podjęta nieprawomocnie i miała wywrócić porządek wyborczy na Uniwersytecie, to 
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osoba przewodniczącego Rady powinna być zdjęta z urzędu, Przewodniczący podał, że ani uchwała 
nie miała na celu wywrócenie porządku wyborczego, ani nie została podjęta nieprawomocnie, uchwała 
miała jedynie na celu zwrócenie uwagi na to, że te nieścisłości powinny być wyeliminowane. 
Oczywiście ocena w tej sprawie należy do Senatu. Podziękował raz jeszcze za umożliwienie zabrania 
głosu na posiedzeniu Senatu. 
Rektor zapytał, czy są jakieś pytania do Przewodniczącego? Nie było pytań. Rektor podziękował 
Przewodniczącemu za przybycie i udzielenie wyjaśnień, po czym Przewodniczący opuścił posiedzenie, 
a Rektor otworzył dyskusję.  
Mgr E. Majewska-Machaj podała, że bardzo wiele z punktów wspomnianych przez Przewodniczącego 
dotyczyło współpracy z Biurem Radców Prawnych. Chciałaby sprostować niektóre z tych kwestii. Biuro 
Radców Prawnych nie opiniowało uchwały, która została finalnie przyjęta przez Radę w styczniu 2021 
roku. Owszem, e-mail o treści, o której mówił Przewodniczący został wysłany prawdopodobnie do 
niego, ponieważ rzeczywiście otrzymała od kierownika Biura Rektora prośbę o zaopiniowanie projektu 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Uniwersytetu na wykonywanie dodatkowego zajęcia 
zarobkowego przez rektora Przemysława Wiszewskiego. Niemniej jednak przyjęta ostatecznie przez 
Radę uchwała miała inną treść od zaopiniowanej wcześniej. Przewodniczący albo Rada wprowadzili 
modyfikacje, które praktycznie spowodowały, że była to inna uchwała; nie mając wglądu do jej treści 
udzieliła jedynie odpowiedzi na pytanie dotyczące działalności konkurencyjnej tj. czy obowiązują  
w Uczelni przepisy regulujące te kwestie. Druga rzecz, na którą chciałaby zwrócić uwagę, dotyczy 
podjęcia uchwały przez Radę Uniwersytetu w trybie obiegowym. Rzeczywiście regulamin Rady został 
pozytywnie zaopiniowany przez Biuro Radców Prawnych w 2019 roku i znajduje się tam przepis, który 
umożliwia przewodniczącemu zarządzenie głosowania przy pomocy środków porozumiewania się na 
odległość, np. przy pomocy e-maili. Takie rozwiązanie zostało przyjęte w związku ze stanem epidemii 
kiedy nie było jeszcze przepisów pozwalających na zdalną organizację posiedzeń. Przepis ten należy 
jednak czytać łącznie z przepisem ustawowym, który w art. 22 ust. 3 mówi, że Rada obraduje na 
posiedzeniach w obecności co najmniej połowy statutowego składu. Może być on interpretowany 
jedynie w ten sposób, że owszem, może odbyć się głosowanie mailowo, ale w czasie rzeczywistym, 
w trakcie posiedzenia, czyli nie metodą obiegową skoro przepis ustawy mówi, że rada uczelni 
podejmuje uchwałę na posiedzeniu w obecności co najmniej połowy swoich członków. Jeśli chodzi  
o wydaną opinię prawną, należy zdać sobie sprawę z tego, że radcowie prawni zatrudnieni są w Uczelni 
i jeżeli sporządzają opinię na zlecenie władz Uniwersytetu, albo proszeni są o przygotowanie projektu 
odpowiedzi lub pomoc w jej sporządzeniu, to przygotowują ją oczywiście zgodnie z przepisami prawa, 
ale również zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem i władzą na Uczelni. Podkreśliła, że Biuro 
Radców Prawnych nigdy nie wydawało opinii na temat tego, czy zasadne bądź niezasadne było 
stwierdzenie wygaśnięcia mandatu rektora przez ministra. Takiej opinii Biuro nie wydawało i nie 
można z tym utożsamiać pomocy radcy prawnego w przygotowaniu projektu odpowiedzi do ministra.  
Prof. R. Kucharczyk zapytał, na czym polegały rozbieżności pomiędzy projektem uchwały pozytywnie 
zaopiniowanym przez Biuro Radców Prawnych, a uchwałą przyjętą przez Radę Uniwersytetu? 
Mgr E. Majewska-Machaj odparła, że uchwała ostatecznie przyjęta przez Radę Uczelni była dużo 
bardziej rozwinięta od opiniowanego wcześniej projektu. 
Dziekan T. Jurdziński nawiązując do pytania prof. Kucharczyka zapytał, czy w przyjętej przez Radę 
uchwale wprowadzono jakieś merytorycznie istotne zmiany, które odwracałyby jej sens względem 
projektu opiniowanego przez Biuro Radców Prawnych? 
Mgr E. Majewska-Machaj wyjaśniła, że podniosła tę kwestię, ponieważ Przewodniczący przedstawił 
całą sytuację w ten sposób, że Rada podjęła uchwałę o treści zaopiniowanej przez Biuro Radców 
Prawnych podczas gdy taka sytuacja nie miała miejsca. Dodała, że w treści obu projektów uchwał 
było wyrażenie zgody na wykonywanie dodatkowego zajęcia zarobkowego do końca kadencji. W tej 
wersji, którą opiniowała znalazło się stwierdzenie, że zgoda wydawana jest na okres kadencji, która 
kończy się 31 sierpnia 2024 roku. Zatem sens był podobny. Natomiast uchwała przyjęta przez Radę 
zawierała również zgodę na wykonywanie dodatkowych zajęć organizacyjnych poprzez udział rektora 
w takich gremiach jak m.in. KRASP. I ta kwestia stanowiła element jednego z pism ministerstwa, 
dlaczego została podjęta taka, a nie inna uchwała, dlaczego taką zgodę wyrażono. Podkreśliła, że nie 
opiniowała pozytywnie wyrażania zgody na dodatkową działalność organizacyjną. Zabrała głos w tej 
sprawie w celu przedstawienia stanu faktycznego tej sytuacji. 
Prof. J. Zakrzewska-Czerwińska zauważyła, że istotną kwestią wydaje się być to, czy w obu projektach 
uchwał była mowa o wyrażeniu zgody na całą kadencję. 
Mgr E. Majewska-Machaj wyjaśniła, że opiniowała projekt, w którym podane było, że zgoda wydana 
jest na okres kadencji rektora, która kończy się 31 sierpnia. Zgodnie z przepisami ustawy rada uczelni 
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wyraża zgodę na okres kadencji i z tego przepisu nie wynika jasno, czy taka zgoda działa również 
wstecz, co stanowi zarzewie sporu pomiędzy ministrem a rektorem i Radą. Nie przypomina sobie, aby 
w którymś z tych projektów był zwrot mówiący, że zgoda obejmuje również wcześniejsze zajęcia 
zarobkowe wykonywane przez rektora. Oba projekty stwierdzały po prostu, że zgoda jest wyrażona 
na okres kadencji.  
Prof. J. Zakrzewska-Czerwińska zapytała, czy jako radcowie prawni Uniwersytetu zdawali sobie 
sprawę z istnienia tej pułapki dotyczącej tego, czy prawo może działać wstecz i czy jeśli dysponowali 
taką wiedzą, czy powinni byli jakoś uświadomić i uczulić zarówno rektora jak i Radę na tę kwestię? 
Rektor wyjaśnił, że w tej sprawie ministerstwo wystosowało pismo do wszystkich nowo wybranych 
rektorów, w którym wskazało na obowiązek uzyskania zgody na dodatkowe zarobkowanie na czas 
trwania całej kadencji. Można zadać pytanie o to, co stanęło na przeszkodzie w skierowaniu wniosku 
o wyrażenie takiej zgody na okres od 1 września do 31 grudnia do Rady poprzedniej kadencji? 
Prorektor Ł. Machaj podał, że oczekiwanie, że w styczniu 2021 roku tj. w momencie kiedy minęły już 
4 miesiące od rozpoczęcia kadencji, radca prawny, który ma obowiązek realizować interesy swojego 
mandanta, czyli Uniwersytetu Wrocławskiego, interesy definiowane przez ówczesne osoby pełniące 
funkcje kierownicze powie, że wygasł mandat rektora, byłoby oczekiwaniem, że naruszy on swoje 
obowiązki zawodowe i etyczne. Obowiązkiem radcy prawnego było formułowanie opinii zgodnych  
z wolą ówczesnych władz Uniwersytetu broniących tego stanowiska. Oś sporu polega na tym, że nie 
można wykorzystywać opinii, które formułowało wtedy Biuro Radców Prawnych kiedy wystąpiły już 
pewne okoliczności do stawiania zarzutu, że Biuro nie ostrzegało o zagrożeniu wygaśnięcia mandatu. 
Biuro nie wiedziało jakie granty miał rektor; nie była to informacja publiczna, którą Biuro 
dysponowało. Gdyby taką opinię Biuro wydało przed rozpoczęciem kadencji rektora to wówczas 
ewentualnie można byłoby formułować pretensje, przy czym należałoby również uwzględnić 
niejasność stanu prawnego i pozostałe okoliczności, ale to się wydarzyło w środku kadencji. W tym 
momencie Biuro Radców Prawnych musiało w styczniu, w lutym aż do 2022 roku udzielać wsparcia 
ówczesnemu stanowisku władz Uniwersytetu.   
A. Jabłoński zauważył, że już w tej chwili jednoznacznie widać po toczącej się dyskusji, ale również 
po wyjaśnieniach udzielonych wcześniej przez Przewodniczącego Rady, że p. Hann próbuje dorobić 
pewne uzasadnienie do sytuacji, która nie była wtedy taka jak to przedstawił. Przewodniczący Hann 
mówił m.in. o sprzeczności procedur wyborczych zawartych w Statucie z ustawą, a przecież według 
tych procedur został wybrany rektor Wiszewski. Wówczas ta kwestia Radzie nie przeszkadzała. 
Osobiście przejrzał wszystkie protokoły Rady, które uzyskał w trybie dostępu do informacji publicznej. 
Rada tej kadencji pod przewodnictwem p. Hanna nie zajęła się tym problemem, a zareagowała dopiero 
w momencie wystąpienia konfliktu. Rada nie zaplanowała żadnego działania związanego z procesem 
legislacyjnym, nie toczyła dialogu z rektorem, nie zwracała się z pismem do Komisji Statutowej ani 
Senatu w sprawie zauważenia pewnych sprzeczności statutowych. To stanowiło również zarzut ze 
strony wnioskodawców.  
Dziekan M. Cieński stwierdził, że Senat powinien trzymać się dość precyzyjnie kwestii wskazanej  
w tytule punktu w przeciwnym razie obawia się, że analizując poszczególne kwestie nastąpi powrót 
do sytuacji bardzo mocno nabrzmiałej emocjonalnie, z którą Uczelnia mierzyła się przez ostatnich 
kilka miesięcy. W dotychczasowych wypowiedziach oraz w przedstawionych pismach pojawia się sporo 
elementów łączących odwołania do stanu faktycznego, przynajmniej w rozumieniu autorów 
wypowiedzi i nadawców pism, pojawia się pomieszanie tych odwołań z licznymi argumentami  
o charakterze emocjonalnym. Uważa, że trudno będzie się od tych emocji powstrzymać, jednak aby 
można było funkcjonować w określonej rzeczywistości, przynajmniej do czasu wyroku sądu 
administracyjnego, który pewne rzeczy uporządkuje, należy odbyć głosowanie i rozstrzygnąć ten 
punkt. Nie uważa, aby rolą Senatu było detaliczne roztrząsanie wszystkich okoliczności tej sprawy. 
Prof. J. Sobczyk zauważył, że trochę szkoda, że ten wątek polemiczny odnośnie tego, co powiedział 
przewodniczący Hann nie pojawił się w jego obecności, ponieważ w obecnej sytuacji jest to słowo za 
słowo. Uważnie słuchał wypowiedzi Przewodniczącego w sprawie uchwały Rady. Przewodniczący 
mówił, że zostało dokonane pewne jej uszczegółowienie, nie twierdził jednak, że projekt przesłany 
mailem stał się uchwałą Rady, ale to mógłby jednoznacznie potwierdzić sam Przewodniczący. Jeśli 
chodzi o głosowanie w trybie obiegowym to w taki sposób odbywały się również głosowania na radzie 
wydziału. Profesor przyznał, że czuł pewien dyskomfort z tym związany, dlatego na posiedzeniach rad 
dyscyplin wprowadził głosowanie przez Teams, które odbywało się w czasie rzeczywistym. Nie zdawał 
sobie jednak sprawy z tego, że głosowanie obiegowe stanowi defekt prawny. W kwestii Biura Radców 
Prawnych może powiedzieć, że jako pełniący obowiązki rektora często formułował swoje oczekiwania, 
nie liczył jednak na rozstrzygnięcie, ale na wykładnię prawną. W tym okresie bardzo intensywna była 
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również współpraca z Radą i przewodniczącym Hannem. Wspólną intencją było, aby proces wyborczy 
przebiegł bez zakłóceń. Pewne napięcie pojawiło się w momencie ukazania się artykułu prof. Turki  
w Gazecie Wyborczej w sprawie ewentualnej możliwości podważenia wyniku wyborów. Było to całkiem 
realne niebezpieczeństwo i z pełną odpowiedzialnością może powiedzieć, że intencją p. Hanna było 
zwrócenie uwagi na to, żeby po zakończeniu procesu wyborczego czym prędzej rozwiązać problemy 
statutowe, aby już więcej nie doszło do takiej sytuacji, że wybory w Uczelni odbywają się w napiętej 
atmosferze i ktoś na samym końcu niezadowolony z ich wyniku zechce je zakwestionować na drodze 
prawnej. Uważa, że sformułowanie zawarte w punkcie trzecim wniosku senatorów dotyczące podjęcia 
uchwały kwestionującej proces wyborczy w Uczelni jest sformułowaniem bardzo krzywdzącym, które 
wynika z pewnej niewiedzy na temat tego jak to rzeczywiście wyglądało. 
Dr hab. J. Michaliszyn podał, że pojawił się argument, że Rada nie zajmowała się wcześniej problemem 
sprzeczności Statutu z ustawą. Również zapoznał się z protokołami Rady; w protokole numer 4/2020 
z 29 maja znajduje się punkt zakończony głosowaniem w tej sprawie i Rada zajęła bardzo podobne 
stanowisko wskazujące na to, że nie jest w stanie wskazać kandydata na rektora. Zatem ten argument 
jest nieprawdziwy. Inna sprawa jaką można wyczytać z protokołów Rady dotyczy udzielenia zgody 
rektorowi Wiszewskiemu. Pismo w tej sprawie wpłynęło do Rady w dniu 27 stycznia 2021 roku. Rada 
obradowała nad tym 29 stycznia, czyli już dwa dni po wpłynięciu pisma. Zatem to nie Rada była winna 
tego, że tak późno się tym zajęła. 
Prof. E. Zych powiedział, że padło tutaj kilka stwierdzeń, które wymagają sprostowania. Nie uważa, 
że obiegowe głosowanie jest tragedią i zgodziłby się co do kwestii, że można tak robić w określonych 
okolicznościach. Nie zgodził się z wypowiedzią p. Jabłońskiego, wręcz chciałby jej zaprzeczyć. 
Przypomniał, że był członkiem Rady Uniwersytetu pierwszej kadencji. Rada ta opiniowała m.in. Statut 
Uniwersytetu, ponieważ taki ma obowiązek. Już wtedy Rada podnosiła problem dotyczący pewnych 
nieścisłości pomiędzy ustawą a Statutem i zwróciła się do Senatu poprzedniej kadencji z prośbą  
o rozważenie zmian w projekcie Statutu. Senat przyjął jednak Statut w całości w jednym głosowaniu 
odrzucając zgłoszone uwagi. Uważa, że dzisiaj nie byłoby całego szeregu z tych dyskusji, gdyby wtedy 
Senat solidnie zajął się tymi kwestiami.  
Dziekan T. Jurdziński zgodził się z prof. Cieńskim co do meritum; częściowo rozumie argumenty, że 
Biuro Radców Prawnych działa w interesie władz. Jako członek Senatu nie znając de facto aspektów 
prawnych sądzi, że zarówno Biuro Radców Prawnych jak i Rada Uniwersytetu Wrocławskiego działali 
w dobrej wierze, co na koniec potwierdza fakt, że już po całej sprawie przewodniczący Hann uzyskał 
wotum zaufania od Rady Uniwersytetu.  
Prorektor A. Błażejewski potwierdził słowa prof. Zycha; był członkiem Senatu poprzedniej kadencji  
i w sprawie przyjęcia Statutu ma czyste sumienie, ponieważ głosował przeciwko. Podkreślił, że Biuro 
Radców Prawnych, jak nazwa wskazuje, doradza, decyzyjne są natomiast gremia, które biorą 
odpowiedzialność za swoje decyzje i za to, w jaki sposób obradują. Ówczesna sytuacja była kryzysowa 
i w jego opinii każdy powinien był szczególnie dołożyć starań, aby nie było co do tych działań żadnych 
wątpliwości. Jeżeli chodzi o działania przewodniczącego Hanna zauważył, że w czasie kiedy toczyły 
się gorące debaty na ten temat zdanie Rady było przedstawiane jako jednolite, natomiast dzisiaj 
dowiedział się, że tak nie było, ponieważ decydujący głos należał do przewodniczącego Rady.  
A. Jabłoński wyjaśnił, że jego wcześniejsza wypowiedź odnosiła się do nowej Rady, ponieważ punkt 
dotyczy odwołania przewodniczącego tej Rady. Nie odnosił się do Rady pierwszej kadencji i do działań 
jakie wówczas ta Rada podejmowała. Sprawa, o której mówił prof. Zych jest mu znana, ponieważ 
uczestniczył w posiedzeniach Senatu poprzedniej kadencji jako przedstawiciel związków zawodowych 
i pamięta to skandaliczne głosowanie nad Statutem, kiedy nie dopuszczono do dyskusji między innymi 
nad propozycjami zgłoszonymi przez Radę.  
Prof. J. Zakrzewska-Czerwińska powiedziała, że będąc członkiem Rady drugiej kadencji chciałaby 
potwierdzić słowa dr. hab. Michaliszyna, że Rada zajmowała się Statutem kilkukrotnie. W protokołach 
Rady można znaleźć fragmenty dotyczące wyrażenia troski Rady o spójność Statutu z ustawą. Podczas 
rozmów z rektorem Wiszewskim, a następnie z p.o. rektorem Sobczykiem, Rada często sygnalizowała 
konieczność przyśpieszenia prac związanych z pewnymi zmianami w Statucie. Rada Uczelni nie jest 
jednak władna do dokonywania w nim zmian.  
Dziekan T. Jurdziński przypomniał, że p. Hann był również członkiem poprzedniej Rady, która złożyła 
wówczas propozycję zmian w Statucie, a które ostatecznie zostały przez Senat odrzucone. 
Prof. E. Zych przyznał, że miał nadzieję na to, że po upływie czterech miesięcy od złożenia wniosku, 
zostanie on wycofany przez wnioskodawców. Rozumie jednak, że do tego nie dojdzie. W jego opinii 
sprawy, które wyniknęły z dzisiejszej dyskusji w żaden sposób nie upoważniają Senatu do podjęcia 
aż tak daleko idących działań. Dodał, że będzie głosował za odrzuceniem tego wniosku. 
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Dziekan D. Nowak podała, że przysłuchiwała się z uwagą wszystkim wypowiedziom i uważa, że należy 
odsunąć na bok emocje jakie ta sprawa wywołuje. Uniwersytet jest w połowie kadencji, za 2 lata 
wybierana będzie nowa rada uczelni. Niektórzy z członków tej Rady pracują w niej już drugą kadencję 
i jest pełna podziwu i uznania dla p. Hanna oraz p. Przybylskiego, którzy aktywnie angażują się  
w sprawy Uniwersytetu. To należy również docenić i odsunąć wszystkie prawne niuanse, ponieważ 
Senat powinien mieć na względzie przede wszystkim dobro Uczelni i wyłącznie nim się kierować. 
Bardzo chciałaby, żeby w przyszłej kadencji do Rady Uniwersytetu kandydowali ludzie, którzy 
rzeczywiście będą angażowali się w sprawy Uczelni.  
Mgr T. Moskal skierował pytanie do mec. E. Majewskiej-Machaj, w związku z tym, że przewodniczący 
Hann powoływał się na fakt posiadania dwóch opinii prawnych, czy w momencie, kiedy o tym mówił 
p. Mecenas myślała, że mówi o opiniach prawnych wydanych przez Biuro Radców Prawnych, czy też 
uważała, że była mowa o opiniach zleconych zewnętrznej kancelarii prawnej?  
Mgr E. Majewska-Machaj odparła, że jak już wcześniej wspomniała, Biuro Radców Prawnych nie 
wydawało opinii na ten temat, stąd myślała, że były to jakieś opinie zewnętrzne.  
Mgr T. Moskal zapytał zatem, czy przewodniczący Hann zapewniając dzisiaj na posiedzeniu, że Rada 
posiadała dwie opinie prawne, podczas gdy okazało się, że był to mail lub jakaś korespondencja, nie 
wprowadził Senatu w błąd? Być może gdyby Senat o tym wiedział, to wówczas zagłosowałby inaczej.  
Rektor zamknął dyskusję i zarządził głosowanie.  
Wynik głosowania: oddano 34 głosy, 12 za, 17 przeciw i 5 wstrzymujących; wniosek nie uzyskał 
wymaganej większości głosów.  
 
6. Wnioski dotyczące zmian w komisjach uczelnianych i senackich. 

6.1 Zmiana przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich. 
Rektor powiedział, że wniosek dotyczy powołania prof. Dagmary Kornobis-Romanowskiej na funkcję 
przewodniczącej Komisji w związku ze złożeniem rezygnacji z pełnienia tej funkcji przez prof. Renatę 
Babińską-Górecką. Następnie zarządził głosowanie. 
Wynik głosowania: oddano 33 głosy, 31 za, 1 przeciw i 1 wstrzymujący; uchwała Nr 118/2022.  
 
6.2. Zmiana w Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej. 
Rektor przedstawił projekt uchwały, a następnie zarządził głosowanie. 
Wyniki głosowania poniżej; uchwała Nr 119/2022: 

Zmiana w Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej: głosy 
oddane 

głosy  
za 

głosy 
przeciw 

głosy 
wstrz. 

Odwołanie z UKW mgr. Mateusza Pyzika 33 31 0 2 

Powołanie do UKW mgr Darii Gigoli 33 31 0 2 

 
6.3. Zmiany w komisjach senackich.  
Rektor udzielił głosu A. Jabłońskiemu, który wniósł o uzupełnienie składu Komisji Inwestycji i Majątku 
o osobę prorektora R. Wieczorka. W uzasadnieniu podał, że jest to komisja, która decyduje o planie 
inwestycyjno-remontowym stąd w jej składzie powinien znaleźć się Prorektor ds. finansów i rozwoju, 
biorąc pod uwagę z jak trudną sytuacją finansową będzie się musiała zmierzyć Uczelnia w tej kadencji. 
Stąd wnosi o uzupełnienie składu tej Komisji o Prorektora Wieczorka albo Rektora jeśli wyrazi zgodę.  
Rektor podziękował za propozycję jednak zmuszony jest odmówić, natomiast jeśli chodzi o prorektora 
Wieczorka to bez jego zgody nie może poddać tego wniosku pod głosowanie.  
Rektor zarządził głosowanie.    
Po pierwszym głosowaniu w tej serii o głos poprosił dr hab. J. Michaliszyn, który zwrócił się z apelem, 
aby w przypadku wniosku o odwołanie prof. Dariusza Adamskiego z Komisji Inwestycji i Majątku 
zagłosować przeciwko. Uzasadniając swój wniosek powiedział, że prof. Adamski w poprzedniej ekipie 
rektorskiej pełnił funkcję prorektora od tych spraw, a w związku z tym, że jest to Komisja, w której 
sprawy nie dzieją się z dnia na dzień, ale trwają latami, jest przekonany, że kluczowa będzie wiedza 
prof. Adamskiego, który podejmował wiele z decyzji odnośnie inwestycji i majątku, tym bardziej, że 
dokumentów papierowych na ten temat jest mało i wszystkie informacje znajdują się w głowach ludzi.  
Wynik głosowania w sprawie odwołania prof. Dariusza Adamskiego z senackiej Komisji Inwestycji  
i Majątku: oddano 32 głosy, 10 za, 17 przeciw i 5 wstrzymujących; wniosek nie uzyskał wymaganej 
większości głosów.  
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Rektor udzielił głosu prorektorowi A. Błażejewskiemu, który powiedział, że Komisja powinna zadbać 
o dokumentację papierową. Stwierdził, że jest to niestety wada Uniwersytetu, że niektóre gremia nie 
mają niczego na piśmie. 
Wyniki głosowania poniżej; uchwała Nr 120/2022: 

Zmiany w komisjach senackich  
- odwołanie: 

głosy 
oddane 

głosy  
za 

głosy 
przeciw 

głosy 
wstrz. 

prof. dr. hab. Dariusza Adamskiego  
z Komisji Finansów 

32 24 4 4 

prof. dr. hab. Dariusza Adamskiego  
z Komisji Rozwoju 

32 20 9 3 

prof. dr. hab. Dariusza Adamskiego  
z Komisji Statutowej 

30 22 7 1 

mgr. inż. Tomasza Czai  
z Komisji Rozwoju 

33 23 5 5 

dr. hab. prof. UWr Tomasza Kalisza  
z Komisji Nauczania 

33 19 13 1 

dr. hab. prof. UWr Tomasza Kalisza  
z Komisji Rozwoju  

32 21 6 5 

dr. hab. prof. UWr Tomasza Kalisza  
z Komisji Statutowej 

31 21 8 2 

prof. dr. hab. Roberta Olkiewicza  
z Komisji Finansów 

32 26 4 2 

mgr Barbary Starnawskiej  
z Komisji Finansów 

32 29 1 2 

mgr Barbary Starnawskiej  
z Komisji Inwestycji i Majątku 

33 30 1 2 

mgr Barbary Starnawskiej  
z Komisji Rozwoju  

31 27 1 3 

mgr Barbary Starnawskiej  
z Komisji Statutowej  

34 31 0 3 

Zmiany w komisjach senackich  
- powołanie: 

głosy 
oddane 

głosy  
za 

głosy 
przeciw 

głosy 
wstrz. 

dr. hab. prof. UWr Artura Błażejewskiego  
do Komisji Nauki i Współpracy z Zagranicą 

32 27 2 3 

dr. hab. prof. UWr Łukasza Machaja  
do Komisji Statutowej 

33 29 2 2 

mgr. Damiana Mroczyńskiego  
do Komisji Inwestycji i Majątku  

33 26 5 2 

mgr. Damiana Mroczyńskiego  
do Komisji Rozwoju 

32 25 5 2 

mgr Elżbiety Solarewicz  
do Komisji Finansów  

30 17 10 3 

mgr Elżbiety Solarewicz  
do Komisji Inwestycji i Majątku 

32 17 12 3 

dr. hab. prof. UWr Bogusława Sołtysa  
do Komisji Statutowej 

32 27 2 3 

prof. dr. hab. Roberta Wieczorka  
do Komisji Finansów 

33 27 4 2 

prof. dr. hab. Roberta Wieczorka  
do Komisji Rozwoju  

32 28 3 1 

prof. dr. hab. Roberta Wieczorka  
do Komisji Statutowej 

33 22 7 4 
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mgr Magdaleny Soboty  
do Komisji Finansów 

27 26 0 1 

mgr. Łukasza Cymbaluka  
do Komisji Inwestycji i Majątku 

29 27 0 2 

mgr Kamili Chrobot  
do Komisji Nauczania 

32 31 0 1 

mgr. Daniela Kulika  
do Komisji Nauki i Współpracy z Zagranicą 

31 31 0 0 

mgr Ewy Zając  
do Komisji Rozwoju 

29 29 0 0 

mgr. Krzysztofa Garczarka  
do Komisji Statutowej 

33 32 1 0 

 
7. Zmiana uchwały Nr 131/2019 w sprawie trybu postępowania w sprawach o nadanie 
stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w Uniwersytecie Wrocławskim. 
Wniosek przedstawił prorektor A. Błażejewski. Wniosek jest wynikiem zmiany przepisów ustawowych. 
Zmiany są głównie techniczne i dotyczą m.in. doprecyzowania pojęcia doktoranta oraz zmniejszenia 
liczby egzemplarzy pracy doktorskiej z sześciu do czterech.  
Rektor zarządził głosowanie.  
Wynik głosowania: oddano 32 głosy, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 121/2022.  
 
8. Regulamin zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności 
przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w Uniwersytecie Wrocławskim. 
Wniosek przedstawił prorektor A. Błażejewski. Do uchwalenia takiego regulaminu Uczelnia jest 
zobowiązana przez przepisy zewnętrzne. Zaproponowany regulamin zabezpiecza interesy Uczelni oraz 
pracowników, ale także doktorantów i studentów.  
Rektor zarządził głosowanie.  
Wynik głosowania: oddano 29 głosów, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 122/2022.  
 
9. Wnioski dydaktyczne.  
Wnioski przedstawił p.o. dziekana P. Klint. Pierwszy wniosek dotyczy sprostowania nazw dwóch 
przedmiotów na kierunku historia sztuki: zamiast „rynek dzieł sztuki” powinno być „rynek dzieł sztuki 
- zagadnienia ekonomiczne i prawne” oraz zamiast „warsztat badawczy historyka sztuki” powinno być 
„warsztat badawczy historyka sztuki - fakultet sprofilowany”. Drugi wniosek dotyczy kierunku 
pedagogika i związany jest z rezygnacją ze specjalności wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.  
 
9.1. Sprostowanie omyłek pisarskich w uchwale Nr 133/2019 w zakresie programu 
studiów dla kierunku historia sztuki. 
Rektor zarządził głosowanie.  
Wynik głosowania: oddano 31 głosów, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 123/2022.  
 
9.2 Uchylenie uchwały Nr 46/2021 w sprawie programu studiów dla kierunku pedagogika 
na poziomie studiów drugiego stopnia. 
Rektor zarządził głosowanie.  
Wynik głosowania: oddano 31 głosów, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 124/2022.  
 
10. Wolne wnioski. 
W wolnych wnioskach głos zabrali: 
Dziekan D. Nowak poruszyła dwie kwestie. Pierwsza dotyczyła wniosku w sprawie konsolidacji uczelni 
i planowanym powołaniem zespołów eksperckich; zapytała, czy Rektor przychyliłby się do prośby 
włączenia do zespołu dotyczącego badań naukowych przedstawiciela dyscypliny nauki medyczne? 
Druga sprawa dotyczyła wyników ewaluacji; podała, że szczególne gratulacje należą się koleżankom 
i kolegom z dyscyplin historia oraz informatyka, które uzyskały kategorię A+.  
Rektor powiedział, że podpisywał już dokumenty związane z powołaniem tych zespołów. W sprawie 
ewaluacji dodał, że jest po rozmowie z dziekanem Jurdzińskim i dyscyplina matematyka była blisko 
uzyskania kategorii A+; być może odwołanie w tej sprawie będzie skuteczne.  
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Prof. K. Ruchniewicz zapytał, jakie korzyści będą miały dyscypliny, które uzyskały kategorię A+? 
Zapytał również, czy Senat mógłby uzyskać szerszą informację na temat wyników ewaluacji oraz 
prognoz związanych z tymi wynikami? Chciałby się również dowiedzieć, czy kierownicy jednostek 
otrzymają jakieś zalecenia jak zachowywać się w sytuacji kryzysowej, kiedy drożeje prąd, drożeje 
ogrzewanie, i czy w związku z tym powinni wprowadzać jakieś ograniczenia licząc się z tym, że każdy 
zostanie obciążony wyższym rachunkiem? 
Rektor odparł, że jeśli chodzi o korzyści dla dyscyplin A+ to dotąd zapewniało je Ministerstwo. Wyniki 
ewaluacji są powszechnie znane i nie mówił o nich specjalnie, ponieważ jest dużo odwołań, a minister 
obwieścił, że spora część z nich zostanie rozpatrzona pozytywnie. Po uzyskaniu ostatecznych wyników 
będzie czas na refleksję. Jeśli chodzi o działania w sytuacji kryzysowej to wczoraj odbyło się spotkanie 
kanclerzy wrocławskich uczelni dotyczące stworzenia wspólnej grupy zakupowej energii pochodzącej 
z fotowoltaiki; wszyscy byli na tak. Przychylono się również do pomysłu, aby uczelnie stały się 
producentami energii. Niewykluczone jest również, że Uczelnia przejdzie na nauczanie zdalne.  
Prorektor A. Błażejewski poinformował, że wczoraj zostały zakończone prace nad raportem Zespołu 
ds. ewaluacji jakości działalności naukowej. Po tym jak zapozna się z nim Rektor chciałby, aby odbyła 
się dyskusja, podczas której będzie można wskazać mocne i słabe punkty Uczelni oraz poszczególnych 
dyscyplin. Warto do tej dyskusji wykorzystać wyniki prac tego Zespołu. 
Prorektor Ł. Machaj powiedział, że w sprawie wprowadzenia zajęć zdalnych pojawi się informacja, 
która podana zostanie z największym możliwym wyprzedzeniem i będzie to decyzja podjęta  
w dłuższym horyzoncie czasowym, długofalowa.  
Prof. J. Zakrzewska-Czerwińska zapytała, co w takiej sytuacji będzie z badaniami naukowymi? 
Rektor odparł, że wszystko zależy od tego, czy Uczelnia będzie miała zapewnione dostawy energii, 
ponieważ mówi się o możliwych, dużych niedoborach prądu w nadchodzącym okresie zimowym. 
Dziekan M. Tomczak zapytał, czy Senat w najbliższym czasie wróci do swojej sali obrad?  
Rektor powiedział, że jest to uzależnione od sytuacji covidowej, która wciąż budzi pewne niepokoje. 
Odbywanie posiedzeń w większych salach wynika z kwestii zapewnienia członkom Senatu większego 
bezpieczeństwa.  
P.o. dziekana P. Klint zapytał, czy to prawda, że Biblioteka Uniwersytecka będzie czynna do 20.00? 
Rektor podał, że nic nie wie o takich planach. Jeśli ta sprawa do niego trafi nie wyrazi na to zgody. 
Prof. T. Greczyło poinformował, że w związku z awansem na stanowisko profesora Uniwersytetu 
formalnie przestał reprezentować grupę pracowników niebędących profesorami z Wydziału Fizyki  
i Astronomii, i z dniem pierwszego października złożył mandat senatora. W związku z tym chciałby 
wszystkim podziękować za współpracę, była to dla niego wyjątkowa, akademicka lekcja oraz ogromny 
zaszczyt i wyraził nadzieję, że w przyszłości będzie miał jeszcze okazję pracować w tym najwyższym 
kolegialnym organie Uczelni. 
Dziekan T. Jurdziński zauważył, że obecnie subwencję otrzymuje Uczelnia, a nie jak dawniej wydziały, 
i ta subwencja, według aktualnie obowiązującego algorytmu, o ile on będzie stosowany, zależy od 
kategorii naukowych poszczególnych dyscyplin. W związku z tym chciałby się przyłączyć do pytania 
prof. Ruchniewicza, ponieważ w świetle nowej ustawy to Rektor decyduje o tym na ile będzie doceniał 
bądź nie, wkład do tej subwencji wynikający z wyników naukowych dyscyplin. 
Rektor powiedział, że jest to wniosek do przemyślenia. 
Prof. E. Zych w uzupełnieniu podał, że raport ewaluacyjny został przesłany do Rektora wczoraj i składa 
się z dwóch dokumentów. Zwrócił się z prośbą do Rektora o rozważenie szerszego upublicznienia tego 
raportu; z pewnością informacje zawarte w tych dokumentach będą istotne dla Senatu. 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 
 
 
 
 

Przewodniczący Senatu UWr 
Protokół sporządziła:                Rektor: prof. R. Olkiewicz 
A. Walczak-Kaszuba  


