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BR.001.12.2022.AWK  

 

Protokół Nr 12/2022 posiedzenia  
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego  
w dniu 23 listopada 2022 r. 
 

     

Skład posiedzenia Senatu:  Obecnych:

JM Rektor – Przewodniczący Senatu, oraz: 1
27 przedstawicieli profesorów i profesorów Uniwersytetu 23
11 przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich 7
1 przedstawiciel doktorantów 1

10 przedstawicieli studentów 7
3 przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 3

18 osób uczestniczących z głosem doradczym 14
  

Uprawnionych do głosowania: 53 42
 
Obecni:   
1. prof. dr hab. Robert Olkiewicz 
2. prof. dr hab. Robert Alberski 
3. dr hab. Sławomir Berski prof. UWr 
4. dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr 
5. prof. dr hab. Marcin Cieński 
6. prof. dr hab. Zuzanna Drulis-Kawa 
7. dr hab. Wioletta Jedlecka prof. UWr 
8. prof. dr hab. Tomasz Jurdziński 
9. prof. dr hab. Ewa Kębłowska-Ławniczak 
10. dr hab. Maciej Kryza prof. UWr 
11. dr hab. Robert Kucharczyk prof. UWr 
12. dr hab. Arkadiusz Lewicki prof. UWr  
13. prof. dr hab. Jerzy Marcinkowski 
14. dr hab. Henryk Marszałek prof. UWr 
15. dr hab. Piotr Krzysztof Marszałek prof. UWr 
16. dr hab. Dorota Nowak prof. UWr 
17. dr hab. Joanna Nowosielska-Sobel prof. UWr 
18. prof. dr hab. Wanda Patrzałek 
19. prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz 
20. prof. dr hab. Jan Sobczyk 
21. dr hab. Bogusław Sołtys prof. UWr 
22. prof. dr hab. Michał Tomczak 
23. prof. dr hab. Jolanta Zakrzewska-Czerwińska 
24. prof. dr hab. Eugeniusz Zych 
25. dr Justyna Ciuraszkiewicz 
26. dr hab. Paweł Klint prof. UWr 
27. dr hab. Barbara Kowalczyk 
28. dr hab. Jakub Michaliszyn 
29. mgr Iwona Nowicka 
30. dr hab. Andrzej Raczyk 
31. dr hab. Jacek Zieliński 
32. mgr Łukasz Cymbaluk 
33. stud. Karol Guzikowski 
34. stud. Michał Jerz 
35. stud. Bartosz Rogacki 

 
36. stud. Agata Rzepa 
37. stud. Jakub Stachurka 
38. stud. Kacper Szewrański 
39. stud. Jakub Wiglusz 
40. mgr Krzysztof Demczyszyn 
41. Andrzej Jabłoński 
42. mgr Tomasz Moskal 
43. dr hab. Maciej Cesarz 
44. mgr Krzysztof Garczarek 
45. dr hab. Piotr Grabowiec 
46. dr Anna Kałużna 
47. stud. Patryk Korolko 
48. dr Jan Kusznierz 
49. dr hab. Łukasz Machaj prof. UWr 
50. mgr Ewa Majewska-Machaj 
51. dr hab. Patrycja Matusz prof. UWr 
52. dr hab. Jacek Przygodzki prof. UWr 
53. dr Leszek Ryk 
54. dr Katarzyna Uczkiewicz 
55. prof. dr hab. Robert Wieczorek 
56. dr Anna Wieczorkowska 

 
Nieobecni:   

1. prof. dr hab. Gabriela Bugla-Płoskońska (uspr.) 
2. prof. dr hab. Mariusz Jabłoński (uspr.) 
3. prof. dr hab. Jacek Świątkowski (uspr.) 
4. prof. dr hab. Robert Wysocki (uspr.) 
5. dr hab. Marcin Kadej prof. UWr (uspr.) 
6. dr hab. Jarosław Panek prof. UWr 
7. dr Tomasz Wysłobocki (uspr.) 
8. dr Maria Hulicka 
9. mgr Urszula Łupkowska-Bugaj (uspr.) 
10. dr Olga Nowaczyk 
11. mgr Elżbieta Solarewicz (uspr.) 

 
 
 

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. Następnie 
zapytał o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Wobec braku uwag zarządził głosowanie. Senat 
jednomyślnie przyjął porządek obrad w brzmieniu:    

2. Przyjęcie protokołu posiedzenia Senatu UWr w dniu 26 października 2022 r. 
3. Komunikaty i informacje. 
4. Opinie w sprawach zatrudnienia na stanowiskach profesorów. 

4.1. Wniosek Wydziału Matematyki i Informatyki w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Macieja 
Liśkiewicza na stanowisku profesora na czas określony od 1 grudnia 2022 r. do 31 marca 
2023 r.  

4.2. Wniosek Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w sprawie zatrudnienia dr. hab. Piotra 
Góralskiego na stanowisku profesora Uniwersytetu na czas nieokreślony od 1 grudnia 
2022 r.  

5. Wnioski Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska w sprawie odnowienia dyplomu 
doktora. 

6. Zmiany w komisjach senackich na kadencję 2020-2024. 
7. Powołanie członków Rady Fundacji dla Uniwersytetu Wrocławskiego na kadencję 2022-2026. 
8. Sprostowanie omyłki pisarskiej w uchwale Nr 151/2020 w sprawie programu Studiów 

Podyplomowych Prawa Gospodarki Odpadami. 
9. Wniosek w sprawie przekształcenia Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy 

Brandta. 
10. Sprawozdanie z działalności Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego za rok akademicki 

2021/2022. 
11. Wolne wnioski. 

 
2. Przyjęcie protokołu posiedzenia Senatu UWr w dniu 26 października 2022 r. 
Rektor zarządził głosowanie. Protokół został przyjęty przy 2 głosach wstrzymujących, bez uwag. 
 
3. Komunikaty i informacje. 
Informacje Rektora: 
– zarządzenie w sprawie zatrudniania nauczycieli akademickich; do projektu zgłoszono wiele uwag, 

z których większość została uwzględniona. Projekt jest na ostatnim etapie konsultacji i od grudnia 
będzie możliwość procedowania zatrudniania na nowych zasadach.  
O głos poprosił prof. K. Ruchniewicz, który zauważył, że Centrum im. W. Brandta zostało wyłączone 
z konsultacji nad tym projektem. Rektor przyznał, że projekt konsultowany był tylko z wydziałami; 
zostanie zatem skierowany również do konsultacji do jednostek pozawydziałowych, 

– Uczelnia otrzymała z MEN dodatkowe 3 mln 100 tys. zł; kwota w całości zostanie przeznaczona na 
jednorazowy dodatek okolicznościowy tzw. dodatek świąteczny,  

– gościem Uniwersytetu był wiceminister Murdzek, który poinformował, że Ministerstwo zabiega o 
to, aby odwołania od ocen ewaluacyjnych zostały rozpatrzone do końca grudnia; jeśli tak się stanie 
posiedzenie Senatu w styczniu mogłoby się odbyć w rozszerzonym składzie tj. z udziałem członków 
Zespołu ds. ewaluacji oraz przewodniczących rad dyscyplin naukowych. Będzie to dobra okazja do 
porozmawiania na temat uzyskanych wyników oraz podjęcia próby znalezienia odpowiedzi na 
pytanie dlaczego Uniwersytet ma tak dużo kategorii B+. Druga informacja jest taka, że MEN 
wspólnie z Ministerstwem Finansów pracuje nad tym, aby planowana w przyszłym roku podwyżka 
w wysokości 7,8%, która miała obowiązywać od maja 2023 r., została wprowadzona od stycznia 
2023 r.  

Informacje Prorektorów: 
– Prorektor Ł. Machaj podał, że po raz pierwszy zostały rozdzielone środki z funduszu dofinansowania 

pracowni dydaktycznych. Rodzaj oraz liczba wniosków wskazuje jak bardzo niedofinansowana jest 
to sfera działalności Uczelni. Budżet funduszu wynosił 500 tys. zł jednak decyzją Rektora został 
zwiększony o ponad 300 tys. zł; ogólny budżet funduszu wyniósł więc 830 tys. zł.  

– Prorektor A. Błażejewski powiedział, że z funduszu wsparcia procesu publikowania osiągnięć 
naukowych skorzystały praktycznie wszystkie wydziały. Zgodnie z regulaminem dofinansowanie 
mogły uzyskać publikacje istotne dla rozwoju dyscypliny i przyszłej ewaluacji, ale także istotne dla 
rozwoju zawodowego pracowników i doktorantów Szkoły Doktorskiej.  

– Prorektor P. Matusz poinformowała, że finalizowane jest podpisanie umowy w ramach sojuszu 
Arqus. Komisja Europejska jest gotowa na przelanie środków; MEN potwierdziło zapewnienie 
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wkładu własnego tj. 20% wartości grantu. Dodatkowo złożony został grant do NAWA i Uniwersytet 
otrzymał 500 tys. zł na wsparcie współpracy w ramach sojuszu Arqus, w tym również współpracy 
z uczelniami ukraińskimi. Dzięki tym środkom uda się sfinansować kilka wydarzeń: szkół letnich i 
mobilności studentów zarówno z uczelni partnerskich, jak i z UWr i uczelni ukraińskich. Po nowym 
roku powinny zostać otwarte pierwsze konkursy.  

– Prorektor M. Cesarz podał, że 15 listopada odbyły się otrzęsiny, to pierwsza tego typu duża impreza 
od 2019 roku, ponieważ z uwagi na pandemię Covid studenci nie mieli możliwości organizowania 
koncertów. Koncert odbył się w hali Orbita na ponad 3000 osób przy zachowaniu wszystkich 
wymogów bezpieczeństwa co dobrze rokuje na przyszłość jeśli chodzi o organizację juwenaliów; 
Samorząd wywiązał się doskonale w zakresie organizacji. Aktywizacja studencka jest bardzo 
widoczna co bardzo cieszy, pojawiły się plany związane z organizacją juwenaliów wspólnie z innymi 
uczelniami, taka była również propozycja władz miejskich, które od tego uzależniały swój patronat 
oraz dofinansowanie. Na chwilę obecną nie wiadomo, czy dojdzie do realizacji tych planów, na 
pewno będzie wspólny pochód.   

 
4. Opinie w sprawach zatrudnienia na stanowiskach profesorów. 
4.1. Wniosek Wydziału Matematyki i Informatyki w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. 
Macieja Liśkiewicza na stanowisku profesora na czas określony od 1 grudnia 2022 r. do  
31 marca 2023 r.   
Dziekan T. Jurdziński przedstawił dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny Kandydata. 
W dyskusji głos zabrali:  
Rektor zapytał, czy dobrze usłyszał, że chodzi o zatrudnienie na 1/24 etatu? 
Dziekan T. Jurdziński potwierdził. Dodał, że chodzi o mały kurs rozłożony na kilka miesięcy. W tym 
okresie Profesor wygłosi kilka wykładów i przeprowadzi kilka warsztatów.  
Prof. K. Ruchniewicz stwierdził, że możliwe są różne formy współpracy, zaczynając od Erasmusa 
Mundusa, a kończąc np. na stypendium Humboldta. Profesor Liśkiewicz jest w wieku emerytalnym 
więc mógłby starać się o dodatkowe stypendium Humboldta na pobyt za granicą, np. w Uniwersytecie 
Wrocławskim i nie wiąże się to z dodatkowymi kosztami dla Uniwersytetu.  
Dziekan T. Jurdziński odparł, że prof. Liśkiewicz jest wysokiej klasy specjalistą i chce zaoferować 
studentom Uniwersytetu unikalny wykład, a także potencjalnie nawiązać współpracę naukową. Na 
chwilę obecną zobowiązania akademickie Profesora w Niemczech uniemożliwiają mu planowanie 
dużego pobytu.   
Następnie Rektor zarządził głosowanie.  
Wynik głosowania: oddano 42 głosy, 35 za, 3 przeciw i 4 wstrzymujące; uchwała Nr 133/2022. 
 
4.2. Wniosek Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w sprawie zatrudnienia  
dr. hab. Piotra Góralskiego na stanowisku profesora Uniwersytetu na czas nieokreślony od 
1 grudnia 2022 r.   
Dziekan J. Przygodzki przedstawił dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny Kandydata. 
W dyskusji głos zabrali:  
Prof. J. Marcinkowski stwierdził, że sprawa jest obiektywnie kontrowersyjna, ponieważ wniosek nie 
uzyskał pozytywnej rekomendacji Zespołu ds. Awansów i być może Dziekan mógłby naświetlić z czego 
wzięła się ta kontrowersyjność? 
Dziekan J. Przygodzki wyjaśnił, że wniosek został złożony zgodnie z procedurą do Zespołu ds. 
Awansów. Zespół nie zajął jednak stanowiska, ponieważ wynik głosowania nie był rozstrzygający: 
uzyskano 6 głosów za wnioskiem, 6 przeciw i 1 wstrzymujący. Zgodnie z zasadami określonymi w 
Statucie w głosowaniach zwykłych pod uwagę brane są wyłącznie głosy za i przeciw. W tym przypadku 
uzyskano wynik sześć do sześciu, zatem Zespół nie wypowiedział się jednoznacznie ani za ani przeciw.  
Po procedowaniu w Zespole wniosek trafił do Rektora P. Wiszewskiego, który nie wyraził zgody na to 
zatrudnienie. Po dokonaniu analizy Kandydat postanowił złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie 
sprawy i Rektor R. Olkiewicz wyraził zgodę na dalsze procedowanie. Wnioskodawca w odwołaniu 
odniósł się do kwestii podniesionej w uzasadnieniu Zespołu, że część artykułów publikowana była w 
czasopismach nisko punktowanych. Z punktu widzenia prawniczego były to czasopisma, które liczą 
się na rynku prawniczym jak np. Palestra czy prestiżowe czasopismo Państwo i Prawo, które niestety 
nie zostało docenione przez ministra. W tej chwili został już wydrukowany artykuł w czasopiśmie za 
100 punktów, a kolejny ukazał się w niemieckim Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft, 
czasopiśmie założonym przez Friedricha von Lista, które ukazuje się nieprzerwanie od XIX wieku. Nie 
publikują w nim osoby jeżeli nie prezentują odpowiedniego poziomu naukowego.  
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Prof. J. Sobczyk powiedział, że nie rozumie dlaczego w dokumentacji zabrakło stanowiska Zespołu. 
Senat powinien mieć możliwość zapoznania się z pełną dokumentacją wniosku.   
Dziekan J. Przygodzki przytoczył rekomendację Zespołu ds. Awansów. Po przeprowadzonej dyskusji 
Zespół uzasadniając swoje stanowisko podkreślił m.in., że wskazywane przez Kandydata uzyskanie 
finansowania na wyjazd w ramach Erasmusa nie było merytorycznie uzasadnione. Aplikujący wskazał, 
że w 2022 roku wystąpi o grant NCN Opus i będzie się w przyszłości starał o stypendium zagraniczne, 
są to ważne plany, ale nie można ich aktualnie traktować jako dorobku jednak ich skuteczna realizacja 
zasadniczo wzmocniłoby jakość dorobku Kandydata. Podjęta decyzja w sprawie wniosku o awans na 
stanowisko profesora Uniwersytetu: za 6, przeciw 6, wstrzymujących 1; rekomendacja negatywna. 
Uzasadnienie: z wyników głosowania można wnosić, że dotychczasowe osiągnięcia Kandydata bliskie 
są temu, czego można wymagać od aplikującego na stanowisko profesora Uniwersytetu. Należy 
podkreślić, że Zespół widzi istotne i wartościowe osiągnięcia aplikującego oraz swego rodzaju dbałość 
o kontakty międzynarodowe, które jednoznacznie pozytywnie wpływają na jego rozwój zawodowy. 
Zespół docenia także, że do jego publikacji odwołują się w ważnych dokumentach różne ciała 
zajmujące się sprawami uregulowań prawnych w obszarze, którym badawczo zajmuje się aplikujący. 
Ewidentną słabością dorobku naukowego Kandydata jest niska punktacja jego publikacji. Choć Zespół 
z wielką ostrożnością podchodzi do punktacji ministerialnej, to jednak systematyczne publikowanie w 
czasopismach za 20 lub 30 punktów zwraca uwagę i każe zadać pytanie, czy autor z dostateczną 
ambicją, adekwatną do stanowiska, o które aplikuje, podejmuje wyzwania, by jak najbardziej 
pozytywnie zaprezentować się we własnym środowisku naukowym. Reasumując, Zespół widzi 
potrzebę zwiększenia dorobku Kandydata, aby uczynić go bardziej przekonującym, a negatywną 
rekomendację należy traktować jako wskazanie, że wniosek jest jeszcze nieco przedwczesny. 
Prof. E. Zych zwrócił uwagę na to, że uzyskany wynik głosowania według zasad określonych w Statucie 
oznacza wynik negatywny. Wniosek Kandydata był opiniowany przez Zespół wiosną tego roku, zatem 
nie wie, czy jest to ten sam wniosek, czy został on zmieniony w jakimś zakresie. Prosiłby, żeby jednak 
nie twierdzić, że Zespół nie zajął stanowiska.   
Dziekan J. Przygodzki nie zgodził się z tym. W Statucie jest napisane, że przy podejmowaniu uchwał 
zwykłą większością głosów, a tak było w tym przypadku, pod uwagę brane są głosy za i przeciw, głosy 
wstrzymujące nie liczą się do ustalenia wyniku głosowania. W jaki sposób można zatem wskazać, że 
opinia jest negatywna?   
Prof. E. Zych wyjaśnił, że ta kwestia była dokładnie dyskutowana nie tylko przy tym wniosku, ale 
także przy kilku innych wnioskach. 
Rektor wtrącił, że to nie jest w tej chwili kwestia interpretacji wyników głosowania.  
Prof. E. Zych uściślił, że Zespół pracował, jak w każdym innym przypadku, nad rekomendacją, którą 
przekazywał Rektorowi. Rektor mógł się z tą rekomendacją zgodzić albo nie. Zatem nie ma problemu, 
aby przy negatywnej rekomendacji Zespołu Rektor uznał, że może ten wniosek przedstawić Senatowi. 
Rekomendacja Zespołu nie jest rozstrzygająca. Decyzja należy do Rektora. 
Dziekan J. Przygodzki chciałby zwrócić uwagę na 3 podstawowe elementy, które brane są pod uwagę 
przy awansie profesorskim, są to: działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjna; wszystkie te 
elementy występują w działalności Kandydata. Co do kwestii współpracy międzynarodowej można się 
oczywiście zastanawiać nad tym, czy nie powinna być ona lepsza. Inną sprawą jest rekomendacja 
Zespołu dotycząca punktów, jeżeli spojrzy się jednak na to, że Kandydat jest cytowany w ponad stu 
pracach i wyrokach sądowych, to jednoznacznie oznacza to, że jego ustalenia weszły do obiegu 
naukowego. Prace Kandydata publikowane są przez partnerów niemieckich w bardzo dobrych 
czasopismach, co jest gwarancją uzyskania wysokiej oceny przez recenzentów w przypadku 
późniejszego wniosku profesorskiego. Punkty są oczywiście w jakiś sposób zobiektywizowane, ale z 
jednej strony są punkty, a z drugiej są miejsca, w których się publikuje i spogląda na tę kwestię przez 
pryzmat nauki niemieckiej, która w rankingach prezentuje się trochę lepiej.  
Prof. K. Ruchniewicz potwierdził słowa dziekana Przygodzkiego, że najlepsze niemieckie wydawnictwa, 
czasopisma, a ma tu na myśli nauki humanistyczne, mają inną praktykę publikowania i nie stosują 
systemu punktowego. Liczy się miejsce, w którym się publikuje. Proces, o którym wspomniał przed 
chwilą Dziekan, jest procesem bardzo długim, zanim artykuł, czy książka zostaną opublikowane.  
Prof. J. Marcinkowski podziękował za wyjaśnienia. Zgodził się z Dziekanem, że punkty nie zawsze 
oddają wartość danej publikacji i ma świadomość tego, że w humanistyce, w naukach prawnych, ta 
odpowiedniość między rzeczywistym prestiżem wydawnictwa, czy czasopisma, a punktami wygląda 
słabo. Zapoznał się wcześniej z tym wnioskiem i listą publikacji, i będzie głosował za.  
Rektor zamknął na tym dyskusję i zarządził głosowanie.  
Wynik głosowania: oddano 42 głosy, 29 za, 8 przeciw i 5 wstrzymujących; uchwała Nr 134/2022. 
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5. Wnioski Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska w sprawie odnowienia 
dyplomu doktora.   
Dziekan H. Marszałek przedstawił sylwetki Profesorów. Następnie Rektor zarządził głosowanie.  
Wyniki głosowania w tabeli poniżej; uchwała Nr 135/2022. 

Odnowienie dyplomu doktora: głosy 
oddane 

głosy  
za 

głosy 
przeciw 

głosy 
wstrz. 

prof. dr. hab. Andrzeja Grodzickiego 37 33 2 2 

prof. dr. hab. Jana Łobody 40 36 3 1 

prof. dr hab. Teresy Oberc-Dziedzic 40 35 3 2 

prof. dr. hab. Michała Sachanbińskiego 40 33 4 3 

 
5. Zmiany w komisjach senackich na kadencję 2020-2024. 
Rektor przedstawił wniosek. Następnie zarządził głosowanie.  
Wyniki głosowania w tabeli poniżej; uchwała Nr 136/2022: 

Zmiany w komisjach senackich na kadencję 
2020-2024: 

głosy 
oddane 

głosy  
za 

głosy 
przeciw 

głosy 
wstrz. 

powołanie dr. hab. prof. UWr Pawła Klinta  
do Komisji Finansów 

40 38 1 1 

powołanie stud. Michała Jerza  
do Komisji Finansów 

41 38 2 1 

powołanie stud. Szymona Garusa  
do Komisji Inwestycji i Majątku 

40 37 2 1 

powołanie stud. Jędrzeja Grysiaka  
do Komisji Nauczania 

41 38 2 1 

powołanie stud. Joanny Kity  
do Komisji Nauki i Współpracy z Zagranicą 

40 37 2 1 

powołanie stud. Julii Nowrockiej  
do Komisji Rozwoju 

41 36 3 2 

powołanie stud. Patryka Korolki  
do Komisji Statutowej 

40 23 12 5 

 
7. Powołanie członków Rady Fundacji dla Uniwersytetu Wrocławskiego na kadencję 2022-
2026. 
Rektor przedstawił wniosek; zaprezentował kandydatów do Rady, są to: prof. Marcin Cieński z WF, 
prof. Adam Jezierski, emerytowany profesor i były rektor, prof. Jacek Przygodzki, dziekan WPAE,  
doc. Leszek Ryk, dyrektor CEN oraz prof. Leszek Sobkowiak z WNS. Dodał, że będzie chciał dołączyć 
do składu Rady prof. Mariusza Jabłońskiego z WPAE, ale najpierw nowo powołana Rada będzie musiała 
odwołać go z funkcji członka zarządu; powołanie nastąpi zatem na grudniowym posiedzeniu Senatu. 
Następnie zarządził głosowanie. 
Wyniki głosowania w tabeli poniżej; uchwała Nr 137/2022: 

Powołanie członków Rady Fundacji dla UWr  
na kadencję 2022-2026: 

głosy 
oddane 

głosy  
za 

głosy 
przeciw 

głosy 
wstrz. 

prof. dr. hab. Marcina Cieńskiego 38 32 4 2 

prof. dr. hab. Adama Jezierskiego 40 29 10 1 

dr. hab. Jacka Przygodzkiego, prof. UWr 40 31 9 0 

dr. Leszka Ryka 40 27 10 3 

dr. hab. Leszka Sobkowiaka, prof. UWr 41 30 4 7 
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8. Sprostowanie omyłki pisarskiej w uchwale Nr 151/2020 w sprawie programu Studiów 
Podyplomowych Prawa Gospodarki Odpadami.  
Dziekan J. Przygodzki przedstawił wniosek. Rektor poprosił o uściślenie wniosku. Mgr E. Majewska-
Machaj wyjaśniła, że sprostowanie dotyczy błędu przy zliczaniu punktów ECTS. 
Następnie Rektor zarządził głosowanie.  
Wynik głosowania: oddano 42 głosy, 39 za i 3 wstrzymujące; uchwała Nr 138/2022. 
 
9. Wniosek w sprawie przekształcenia Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich  
im. Willy Brandta. 
Dyrektor Centrum K. Ruchniewicz powiedział, że wniosek dotyczy wyrażenia zgody na utworzenie w 
strukturze Centrum następujących jednostek organizacyjnych: Katedry im. Jeana Monneta, Katedry 
im. Konrada Adenauera, Pracowni Badań nad Filmem i Kulturą Audiowizualną Niemieckiego Obszaru 
Językowego, Pracowni Badań nad Historią Niemieckiego i Europejskiego Sportu oraz Pracowni Badań 
nad Migracjami. Dodał, że wniosek uzyskał pozytywną opinię następujących rad wydziałów: Rady 
Wydziału Filologicznego, Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Rady Wydziału Nauk 
Społecznych oraz Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii. Wyjaśnił, że w ostatnich latach 
Centrum pozyskało duże środki na swoją działalność i jednym z warunków wydatkowania tych 
środków jest utworzenie odpowiedniej struktury dla tej działalności.  
W dyskusji głos zabrali:  
Dziekan D. Nowak zapytała ilu pracowników jest zatrudnionych w Centrum? Według danych na stronie 
Centrum zatrudnia ośmiu pracowników stałych i dwóch wizytujących.  
Dyrektor K. Ruchniewicz odparł, że w ramach pozyskanych projektów Centrum ma możliwość 
czasowego zatrudnienia dodatkowych pracowników. Przedstawiony wniosek nie wiąże się ze 
zwiększeniem zatrudnienia, chodzi o przekształcenie w ramach prac już prowadzonych w Centrum. 
Prof. J. Marcinkowski prosiłby jednak o bliższe wyjaśnienie tej kwestii.  
Dyrektor K. Ruchniewicz powiedział, że obecnie w Centrum zatrudnionych jest więcej niż 8 osób, jego 
osoby nie wlicza się w to zatrudnienie z uwagi na to, że jest zatrudniony w Instytucie Historycznym.  
Prof. J. Marcinkowski zauważył, że przed chwilą prof. Ruchniewicz dziwił się, że WMI chce zatrudnić 
profesora na 1/24 etatu podczas gdy sam zatrudnia ośmiu pracowników przy dziewięciu jednostkach 
organizacyjnych.  
Dyrektor K. Ruchniewicz wyjaśnił, że pozyskał środki na działalność Centrum, nie generuje ono 
dodatkowych kosztów dla Uczelni.  
Rektor stwierdził, że jakkolwiek może budzić zdziwienie tak duża liczba jednostek organizacyjnych 
wchodzących w skład niedużej jednostki jaką jest Centrum, ale wniosek ten uzyskał pozytywne opinie 
wskazanych rad wydziałów. Następnie zarządził głosowanie.  
Wynik głosowania: oddano 41 głosów, 17 za, 9 przeciw i 15 wstrzymujących; uchwała Nr 139/2022.  
Rektor zapytał, czy Dyrektor Ruchniewicz chciałby skomentować wynik głosowania.  
Dyrektor K. Ruchniewicz podziękował za pozytywne głosowanie. Powiedział, że Centrum jest małą 
jednostką i żeby móc zatrzymać np. specjalistę z zakresu historii sportu konieczne stało się stworzenie 
pracowni, w której będzie możliwość zatrudnienia osób na czas określony do wspólnej realizacji 
projektów. Statut stanowi niestety duże organicznie jeśli chodzi o rozwój Centrum, ponieważ nie 
odpowiada strukturze, która funkcjonuje w Uniwersytecie. W momencie powoływania Centrum w 
2002 roku zaproponowano utworzenie go jako jednostki międzywydziałowej pomimo tego, że żaden 
z wydziałów nie brał udziału w jego tworzeniu. Decyzją p.o. rektora Sobczyka po raz pierwszy 
wprowadzono konieczność konsultacji proponowanych zmian strukturalnych z czterema wydziałami, 
podczas gdy Statut pozwala wydziałom na dokonywanie takich zmian we własnym zakresie.   
 
10. Sprawozdanie z działalności Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego za rok 
akademicki 2021/2022.  
Sprawozdanie przedstawił prorektor A. Błażejewski; jest ono głównie natury liczbowej i zostało 
udostępnione senatorom w postaci elektronicznej. Sprawozdanie zamyka się na dzień 30 września 
2022 roku, natomiast po tej dacie tj. od 1 października Szkoła Doktorska przeszła spod kompetencji 
prorektora ds. nauczania pod kompetencje prorektora ds. badań naukowych. Przypomniał, że decyzją 
Rektora w Uniwersytecie utworzona została jedna Szkoła Doktorska i powołanych zostało 16 kolegiów 
doktorskich kształcących w dwudziestu dwóch dyscyplinach, całość administracji prowadzona jest na 
wydziałach, ale również w Sekretariacie Szkoły Doktorskiej, który obecnie ma obsadę czteroosobową 
i wkrótce przeniesie się do nowej siedziby w budynku WPAE przy ul. Kuźniczej. Z danych liczbowych: 
rok temu zapadła decyzja o zmniejszeniu rekrutacji, przyjętych zostało 121 doktorantów i obecnie 



 

7 

wszystkich jest 414, w tym 41 obcokrajowców. Większość doktorantów pozytywnie przeszła ocenę 
śródokresową (2 osoby nie uzyskały pozytywnej oceny). Na Radzie Szkoły Doktorskiej pojawił się 
głos, aby trochę lżej traktować tę ocenę, z czym się nie zgodził, ponieważ uważa, że ocena ta powinna 
być przeprowadzona rzetelnie i dużą rolę odgrywają w niej promotorzy. Na koniec poinformował, że 
nowym pełnomocnikiem Rektora ds. Szkoły Doktorskiej został prof. Robert Klementowski.  
W dyskusji głos zabrali: 
Prof. J. Marcinkowski zapytał ile osób zostało poddanych ocenie? Uzyskał odpowiedź, że 154 osoby; 
podkreślił niewielką skalę uzyskanych ocen negatywnych (2) na łączną liczbę ocenionych.  
Prof. W. Jedlecka wyjaśniła, że ocena śródokresowa nie jest oceną merytoryczną; jest to ocena  
z realizacji indywidualnego planu badawczego zgodnie z regulaminem Szkoły.  
Prorektor A. Błażejewski stwierdził, że jest to także ocena merytoryczna, ponieważ plan realizacji 
doktoratu jest merytoryczny i oceniany przez komisję. Oczywiście najbardziej liczy się ten aspekt 
administracyjny, czyli wykonanie poszczególnych punktów planu.  
Prof. J. Zakrzewska-Czerwińska zgodziła się z prorektorem Błażejewskim. Na forum Senatu 
jednoznacznie powinno wybrzmieć, że ta ocena ma charakter merytoryczny. 
Dziekan T. Jurdziński zwrócił uwagę, że egzaminatorami są specjaliści z danej dyscypliny, nauczyciele 
akademiccy i jeśli ta ocena ma wyłącznie charakter formalny to występuje tu pewna niezgodność. 
Dobrze byłoby odpowiednio doprecyzować przepisy regulaminu Szkoły Doktorskiej w tym zakresie.  
Rektor powiedział, że odczytał wypowiedź prof. Jedleckiej w ten sposób, że w ocenie jest sprawdzana 
realizacja indywidualnego planu badawczego, w którym są jednak punkty naukowe i w związku z tym 
muszą być przedstawiciele środowiska naukowego z danej dyscypliny po to, aby mogli ocenić, czy te 
punkty zostały zrealizowane. Więc jak najbardziej jest tu miejsce na ocenę merytoryczną. 
Przewodniczący Samorządu Doktorantów K. Garczarek przytoczył komentarz do ustawy Łukasza 
Kierznowskiego, w którym autor wskazuje, że dokonanie oceny innych elementów szeroko pojętego 
kształcenia, które nie zostały określone w indywidualnym planie badawczym może być dokonane w 
inny sposób określony przez podmiot doktoryzujący, a ocenie śródokresowej podlega wyłącznie 
realizacja IPB. Ocenie śródokresowej nie może zostać poddana również sama zawartość merytoryczna 
indywidualnego planu badawczego, za nią odpowiedzialny jest doktorant wraz z promotorem lub 
promotorami. Zasadniczo zatem wykładnia ustawy jest taka, że ocena śródokresowa ma za zadanie 
sprawdzić terminowość realizacji IPB. Ustawa pozwala uczelniom na wprowadzenie innego systemu 
sprawdzenia wyników merytorycznych, natomiast ramy oceny śródokresowej oraz skład komisji 
oceniających są regulowane przez ustawę.  
Prof. J. Nowosielska-Sobel poparła głos doktoranta Garczarka; jako kierownik kolegium doktorskiego 
na WNHP może potwierdzić, że regulacje obowiązujące w UWr są bardzo mocno obwarowane ustawą 
i po dwóch latach funkcjonowania Szkoły widać jak wiele niedociągnięć ma w tym zakresie ustawa. 
Komisje mogą oceniać wyłącznie realizację indywidualnego planu badawczego i jeśli nie zostaną 
zmienione postanowienia ustawy nie mogą więcej zrobić. Dużą rolę w ocenie odgrywa sama 
konstrukcja IPB, komisje mają za zadanie nie tylko dyscyplinować doktoranta, ale również służyć mu 
radą i wskazówkami i widzi bardzo pozytywne działanie komisji właśnie w tej ostatniej kwestii.   
Prorektor A. Błażejewski powiedział, że pewne kwestie w regulaminie Szkoły Doktorskiej wymagają 
poprawy i może obiecać, że w tym zakresie będą procedowane zmiany we współpracy z wydziałami.   
 
11. Wolne wnioski. 
W wolnych wnioskach głos zabrali: 

Dziekan M. Tomczak podniósł kwestię odnowień doktoratów w kontekście pkt. 5 dzisiejszego porządku 
obrad, a mianowicie chodzi o pewną ogólną zasadę związaną z godnościami honorowymi. W Statucie 
ujęte są 3 godności honorowe: odnowienie doktoratu, Medal Uniwersytetu Wrocławskiego i doktorat 
honoris causa. Dwie ostatnie z wymienionych opiniowane są przez konwent godności, natomiast w 
przypadku odnowienia doktoratu nie ma wymogu uzyskania takiej opinii. W jego odczuciu odnowienie 
doktoratu jest równoznaczne z doktoratem honoris causa, ponieważ uczelnia nie może nadać godności 
doktora honoris causa osobie, która zrobiła doktorat w tej uczelni, zatem jest to w jakiś sposób 
równoważny honor. Ogólny wniosek byłby taki, aby wnioski dotyczące odnowienia doktoratów były w 
przyszłości również opiniowane przez konwent godności.  
Rektor odparł, że w tej chwili nie jest to możliwe, ponieważ wymaga to zmiany przepisów.   
Prof. M. Cieński w odpowiedzi na wniosek dziekana Tomczaka podał, że jednak widzi różnice jeśli 
chodzi o obie godności honorowe. Doktorat honoris causa jest nadawany osobie, która nie otrzymała 
stopnia doktora w danej uczelni, natomiast odnowienie doktoratu stanowi wyraz uznania uczelni 
macierzystej dla kogoś kto uzyskał doktorat i przez 50 lat pracował naukowo, stąd uważa, że jest to 
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wyróżnienie, które powinno być przedmiotem zainteresowania organu, który nadaje lub nadał stopień 
doktora, czyli rady wydziału albo rady dyscypliny. Zatem jeżeli wydział chce uczcić takie wydarzenie 
i uhonorować osoby zasłużone to powinien zorganizować odpowiednią uroczystość. Nie traktowałby 
tego jako wyróżnienia ogólnouniwersyteckiego.   
A. Jabłoński nawiązując do kwestii dodatkowych środków otrzymanych z Ministerstwa, o których na 
początku posiedzenia mówił Rektor, stwierdził, że jest to informacja mało satysfakcjonująca, 
ponieważ wciąż brakuje informacji o tym jakie środki wewnętrzne może uruchomić Uczelnia w ramach 
jednorazowej wypłaty dla pracowników. Zauważył, że większość uczelni już przyznała takie dodatki 
np. Uniwersytet Przyrodniczy wypłacił pracownikom 1500 zł, a Politechnika Wrocławska 1000 zł. 
Wiąże się to również z kwestią podniesienia na koniec roku współczynnika, od którego będzie liczona 
kwota podwyżki uposażeń pracowników o czym również wspominał p. Demczyszyn na poprzednim 
posiedzeniu. Tymczasem Uniwersytet czeka wyłącznie na środki ministerialne. Na listopadowym 
posiedzeniu dziekan Przygodzki zaproponował zwołanie specjalnego posiedzenia Senatu, które 
poświęcone byłoby sprawom finansowym i uważa, że to jest dobry pomysł, ponieważ władze Uczelni 
podejmują działania związane z koniecznością wydatkowania środków, ale nie dotyczą one podwyżek 
wynagrodzeń pracowników. Zaapelował o to, aby do końca roku znaleźć dodatkowe środki w budżecie 
Uczelni i wypłacić je pracownikom.  
Rektor zapewnił, że podwyższenie wynagrodzeń pracowników Uniwersytetu jest jego priorytetem.  
W tym zakresie polecił Działowi Spraw Pracowniczych przygotowanie nowych umów dla pracowników 
z wynagrodzeniem zasadniczym poniżej minimum, które zgodnie z ustawą będzie obowiązywało od  
1 stycznia 2023 roku, tj. 3490 zł; jest to grupa około 300 osób. Niektóre uczelnie wcześniej zadbały 
o to, aby te wynagrodzenia były wyższe. Uniwersytet ma bardzo duże zapóźnienia na tym polu, jednak 
w tej chwili priorytetem jest realizacja wymagań określonych przepisami prawa, a dodatkowe środki 
z Ministerstwa można spokojnie przeznaczyć na jednorazowy dodatek okolicznościowy. W przypadku 
uzyskania dodatniego wyniku finansowego na koniec roku jednym z pomysłów jest fundusz naukowy, 
który w przyszłym roku będzie można zmniejszyć i w ten sposób pozyskać środki na fundusz 
unowocześnienia pracowni dydaktycznych oraz fundusz wsparcia publikacji naukowych. Pozostałe 
środki, jeżeli takie będą, zostaną skierowane na jednorazowe dodatki dla pracowników Uczelni.  
Mgr K. Demczyszyn zapytał, czy w przypadku pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 
kwota 3490 zł stanowi poziom wynagrodzenia zasadniczego bez premii regulaminowej, czy z premią? 
Tworzenie funduszy na koniec roku jest zapewne pozytywną rzeczą, ale tu bardziej chodzi o to, żeby 
próbować zwiększyć maksymalnie fundusz wynagrodzeń, aby podwyżka, które nastąpi w przyszłym 
roku była liczona od poziomu tegorocznego funduszu, w przeciwnym razie ten fundusz oczywiście nie 
wzrośnie. Zachęcił do zajrzenia do BIP Uczelni, w którym można zapoznać się z dokumentami 
pokazującymi w jakiej kondycji finansowej jest Uniwersytet Wrocławski m.in. ze sprawozdaniem  
z przepływu środków pieniężnych. Z lektury tych sprawozdań widać przyrost środków pieniężnych rok 
do roku, a to oznacza, że Uniwersytet ma wolne środki tylko potrzebuje większej kreatywności  
i większej odwagi w planowaniu wydatków nawet kosztem zanotowania straty księgowej, którą będzie 
można pokryć z funduszu zasadniczego.  
Prorektor R. Wieczorek potwierdził, że jednorazowy wzrost kwoty przeznaczonej na wynagrodzenia 
zwiększa kwotę, od której będzie liczona podwyżka przechodząca w wysokości 7,8%. Przeznaczenie 
w całości kwoty 3 mln 100 tys. zł spowoduje wzrost tego funduszu o 0,25 mln zł. Inną możliwością 
jego zwiększenia jest to, aby dodatki czasowe w projekcie IDUB rozłożone na 12 miesięcy, za zgodą 
beneficjentów, skumulować w tym roku w największej możliwej skali, co spowoduje wzrost funduszu 
o kolejne 0,25 mln zł. Przychylił się do pomysłu, aby sprawom finansowym Uczelni poświęcić osobne 
posiedzenie Senatu.  
Rektor odpowiadając na pytanie mgr. Demczyszyna potwierdził, że zwiększenie wynagrodzeń osób  
z najniższymi uposażeniami do kwoty 3490 zł dotyczy zwiększenia wynagrodzenia zasadniczego.  
Przedstawiciel NSZZ „S” J. Kusznierz zapytał, kiedy ukaże się zarządzenie określające procedurę 
antymobbingową?   
Mgr E. Majewska-Machaj powiedziała, że projekt zarządzenia w tej sprawie został skierowany do 
Działu Organizacyjnego i jest na etapie ostatnich konsultacji. Przypomniała, że cały czas obowiązuje 
procedura antymobbingowa w Uczelni, natomiast procedowane aktualnie zarządzenie ma zastąpić 
obecnie obowiązującą procedurę.  
Prof. E. Zych odczytał przepis Statutu zawarty w § 41 ust. 1: „Zwykła większość głosów oznacza 
wynik głosowania, w którym liczba głosów „za” jest większa od liczby głosów „przeciw”. (…)”.  
W dokumencie skierowanym do Rektora napisał zatem stuprocentową prawdę.  
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Prof. K. Ruchniewicz zapytał, czy mógłby prosić o podanie informacji na temat stanu epidemicznego 
w Uczelni? Pyta o to, ponieważ posiedzenia rad wydziałów oraz dyscyplin w znacznej części odbywają 
się nadal w sposób zdalny stąd chciałby wiedzieć kiedy nastąpi powrót do posiedzeń stacjonarnych 
jak np. posiedzenia Senatu. Prosiłby również o odpowiedź na pytanie, czy w związku ze wzrostem cen 
energii planowane jest zamknięcie Uczelni? Ta kwestia jest istotna z punktu widzenia studentów tzn. 
czy brana jest pod uwagę możliwość wprowadzenia do końca semestru nauki zdalnej? 
Rektor odpowiedział, że sprawa związana z pandemią Covid-19 jest monitorowana przez Dyrektor 
Generalną wspólnie z kierownikiem działu BHP; poprosi o przygotowanie informacji na ten temat na 
grudniowe posiedzenie Senatu. Jeśli chodzi o drugie pytanie, to wcześniej mówił o możliwych 
rozwiązaniach w przypadku nieotrzymania przez Uczelnię osłony rządowej na zakup energii, w tym  
o możliwości przejścia na naukę zdalną, ale ponieważ pojawiła się informacja, że ta cena dla jednostek 
wrażliwych takich jak szpitale i szkoły wyższe, zostanie ustalona na określonym poziomie 875 zł, nie 
ma przesłanek do tego, aby podejmować jakiekolwiek decyzje dotyczące zmiany organizacji pracy  
i nauczania na postać zdalną.  
Dr hab. J. Michaliszyn przypomniał, że na posiedzeniu w czerwcu Rektor zobowiązał się do przesłania 
do Komisji Statutowej wniosku w sprawie stwierdzenia zgodności regulaminu Rady Uniwersytetu ze 
Statutem. Przypomina o tej sprawie, ponieważ chciałby, aby została rozpatrzona przez Komisję. 
Rektor podziękował za przypomnienie; zwróci się ponownie z odpowiednim wnioskiem do Komisji.  
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
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