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BR.001.13.2022.IK   

 

Protokół Nr 13/2022 posiedzenia  

Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego  

21 grudnia 2022 r. 

 

     

Skład posiedzenia Senatu:  Obecnych: 

JM Rektor – Przewodniczący Senatu, oraz: 1 

27 przedstawicieli profesorów i profesorów Uniwersytetu 25 

11 przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich 9 

1 przedstawiciel doktorantów 1 

10 przedstawicieli studentów 2 

3 przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 3 

18 osób uczestniczących z głosem doradczym 13 

   

Uprawnionych do głosowania: 50 41 

 

 

Lp. imię,  nazwisko obecność 

I. Rektor Przewodniczący Senatu  

1. prof. dr hab. Robert Olkiewicz obecny 

II. Przedstawiciele profesorów i profesorów uniwersytetu  

2. prof. dr hab. Robert Alberski obecny 

3. dr hab. Sławomir Berski prof. UWr obecny 

4. prof. dr hab. Artur Błażejewski  obecny 

5. prof. dr hab. Gabriela Bugla-Płoskońska Nb. uspr. 

6. prof. dr hab. Marcin Cieński obecny 

7. prof. dr hab. Zuzanna Drulis-Kawa obecna 

8. prof. dr hab. Mariusz Jabłoński obecny 

9. dr hab. Wioletta Jedlecka prof. UWr obecna 

10. prof. dr hab. Tomasz Jurdziński obecny 

11. prof. dr hab. Ewa Kębłowska-Ławniczak obecna 

12. dr hab. Maciej Kryza prof. UWr obecny 

13. dr hab. Robert Kucharczyk prof. UWr obecny 

14. dr hab. Arkadiusz Lewicki prof. UWr  obecny 

15. prof. dr hab. Jerzy Marcinkowski obecny 

16. dr hab. Henryk Marszałek prof. UWr obecny 

17. dr hab. Piotr Krzysztof Marszałek prof. UWr Nb. uspr. 

18. dr hab. Dorota Nowak prof. UWr obecna 

19. dr hab. Joanna Nowosielska-Sobel prof. UWr obecna 

20. prof. dr hab. Wanda Patrzałek obecna 

21. prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz obecny 

22. prof. dr hab. Jan Sobczyk obecny 

23. dr hab. Bogusław Sołtys prof. UWr obecny 

24. prof. dr hab. Jacek Świątkowski obecny 

25. prof. dr hab. Michał Tomczak obecny 

26. prof. dr hab. Robert Wysocki obecny 

27. prof. dr hab. Jolanta Zakrzewska-Czerwińska obecna 

28. prof. dr hab. Eugeniusz Zych obecny 

III. Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich  

29. dr Justyna Ciuraszkiewicz obecna 

30. dr hab. Marcin Kadej prof. UWr obecny 

31. dr hab. Paweł Klint prof. UWr obecny 

32. dr hab. Barbara Kowalczyk obecna 

33. dr hab. Jakub Michaliszyn obecny 

34. mgr Iwona Nowicka obecna 

35. dr Tomasz Ossowski obecny 
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36. dr hab. Jarosław Panek prof. UWr Nb. uspr. 

37. dr hab. Andrzej Raczyk Nb. uspr. 

38. dr Tomasz Wysłobocki obecny 

39. dr hab. Jacek Zieliński obecny 

IV. Przedstawiciele doktorantów i studentów  

40. mgr Łukasz Cymbaluk obecny 

41. stud. Karol Guzikowski Nb. uspr. 

42. stud. Michał Jerz Nb. uspr. 

43. stud. Bartosz Rogacki Nb. uspr. 

44. stud. Agata Rzepa obecna 

45. stud. Jakub Stachurka Nb. uspr. 

46. stud. Kacper Szewrański Nb. uspr. 

47. stud. Jakub Wiglusz obecny 

V. Przedstawiciele pracowników niebędących 

nauczycielami akademickimi 

 

48. mgr Krzysztof Demczyszyn obecny 

49. Andrzej Jabłoński obecny 

50. mgr Tomasz Moskal obecny 

VI.  Uczestnicy z głosem doradczym  

1. dr hab. Maciej Cesarz obecny 

2. mgr Krzysztof Garczarek obecny 

3. dr hab. Piotr Grabowiec Nb. 

4. dr Maria Hulicka Nb.  

5. dr Anna Kałużna obecna 

6. stud. Patryk Korolko obecny 

7. dr Jan Kusznierz Nb.  

8. mgr Urszula Łupkowska-Bugaj obecna 

9. dr hab. Łukasz Machaj prof. UWr obecny 

10. mgr Ewa Majewska-Machaj obecna 

11. dr hab. Patrycja Matusz prof. UWr Nb. uspr. 

12. dr Olga Nowaczyk Nb.  

13. dr hab. Jacek Przygodzki prof. UWr obecny 

14. dr Leszek Ryk obecny 

15. mgr Elżbieta Solarewicz obecna 

16. dr Katarzyna Uczkiewicz obecna 

17. prof. dr hab. Robert Wieczorek obecny 

18. dr Anna Wieczorkowska obecna 

 

 

  

Przewodniczył: JM Rektor prof. dr hab. Robert Olkiewicz 

Protokołowała: mgr Iwona Kryszak 

Załączniki: lista obecności  
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1. Przyjęcie porządku obrad.  

 

Rektor prof. R. Olkiewicz: 

• powitał zebranych na ostatnim w 2022 r. posiedzeniu Senatu UWr, 

• podał informację, że od stycznia 2023 r. sprawy techniczne związane z prowadzeniem Senatu 

przejmie p. Iwona Kryszak, 

• poprosił o sprawdzenie pilotów do głosowania (wybranie dowolnego przycisku oraz naciśnięcie 

klawisza „wyślij”), 

• zapytał o uwagi do zaproponowanego porządku obrad, 

• poinformował o prośbie prorektora ds. nauczania o zreferowanie punktu 7.3 jako punktu 3 

• wobec braku uwag zarządził głosowanie.  

 

Wyniki głosowania: 

Głosy oddane Głosy za Głosy przeciw Głosy wstrzymujące się 

40 40 0 0 

 

Senat przyjął następujący porządek obrad:    

 

2. Przyjęcie protokołu posiedzenia Senatu UWr w dniu 23 listopada 2022 r. 

3. Komunikaty i informacje. 
3A  - punkt 7.3 Regulamin szkoleń prowadzonych na zasadach odpłatności w Uniwersytecie 
Wrocławskim – ref. Prorektor ds. nauczania. 

4. Opinie w sprawach zatrudnienia na stanowiskach profesorów – ref. Dziekani. 

4.1 Uchylenie uchwały nr 133/2022 w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Macieja Liśkiewicza na 
stanowisku profesora. 

4.2 Wniosek Wydziału Matematyki i Informatyki w sprawie zatrudnienia dr. hab. Macieja Liśkiewicza 
na stanowisku profesora Uniwersytetu na czas określony od 1 stycznia 2023 r. do 30 kwietnia 
2023 r. 

4.3 Wniosek Wydziału Fizyki i Astronomii w sprawie zatrudnienia dr. Hansa Bussmanna na stanowisku 

profesora Uniwersytetu na czas określony od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2025 r. 
5. Zmiany w komisjach senackich na kadencję 2020-2024 – ref. JM Rektor. 
6. Powołanie członka Rady Fundacji dla Uniwersytetu Wrocławskiego na kadencję 2022-2026 – ref. JM 

Rektor. 
7. Wnioski dydaktyczne. 

7.1 Programy kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego dla cykli kształcenia 
rozpoczynających się od roku akademickiego 2023/2024 – ref. Prorektor ds. badań naukowych. 

7.2 Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia 
rozpoczynający się w roku akademickim 2023/2024 - ref. Prorektor ds. badań naukowych. 

7.3 Regulamin szkoleń prowadzonych na zasadach odpłatności w Uniwersytecie Wrocławskim – ref. 
Prorektor ds. nauczania (referowany jako punkt 3A) 

8. Wolne wnioski. 
 

2. Przyjęcie protokołu posiedzenia Senatu UWr w dniu 26 października 2022 r. 

 

Rektor: 

• zapytał o uwagi do protokołu 

• wobec braku uwag zarządził głosowanie. 

 

Wyniki głosowania: 

Głosy oddane  Głosy za Głosy przeciw Głosy wstrzymujące się 

39 38 0 1 

 

Protokół został przyjęty. 

 

3. Komunikaty i informacje. 

 

Informacje Rektora: 

• poinformował o dwóch nowych zarządzeniach; 

• wyjaśnił, że list mgr. K. Demczyszyna Przewodniczącego ZZPAiB skierowany do władz uczelni  i 

senatorów zostanie potraktowany jako interpelacja, dlatego odpowiedź zostanie udzielona pisemnie 

i udostępniona wraz z materiałami na kolejne posiedzenie Senatu, 

• krótko odniósł się do pytań zawartych w liście, tj.: 
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➢ moduł BI systemu TETA został wdrożony pod koniec 2015 (pierwsze wpisy w systemie TETA 

z styczeń 2016 r.), 

➢ wydziałowym pełnomocnikom finansowym nadano uprawnienia do pracy z modułem BI, 

➢ powołanie zespołu do zakupu nowego systemu - nikt z członków zespołu wdrożeniowego 

nie pobiera dodatkowego wynagrodzenia - zostali oni powołani z przyczyn technicznych, 

ponieważ firma Unit 4 (pismo z 2022 r.) zdecydowała o zakończeniu wspierania technologii 

silverlight (podobnie Microsoft) i w tej sytuacji konieczny jest zakup nowego sytemu BI,  

➢ kwota przeznaczona na nowy system BI to 800 tys. zł a nie 12 mln., plus tzw. wsparcie  

100 tys. zł, 

➢ kolejną pozycją na liście wydatków jest nowy system kadrowo – płacowy (obecny nie będzie 

już wspierany prze z Firmę Comarch). Ponadto uczelnia pracuje na dwóch 

niekompatybilnych (są w innych technologiach), co jest nieefektywne, 

➢ powołane za kadencji rektora prof. A. Jezierskiego Centrum Badań nad Lokalną Wymianą 

Międzykulturową w Odolanowie nie rozpoczęło działalności, ponieważ nie powołano 

dyrektora a jedynie Radę Naukową, w związku z tym nie ma osoby mogącej sporządzić 

sprawozdanie. Ponadto przygotowywana jest umowa o współpracy z miastem Odolanów. 

• przypomniał, że czekającym na opublikowanie dokumencie „gospodarka finansowa” zawarta jest 

propozycja uruchomienia trzech funduszy: funduszu na wynagrodzenia, na unowocześnienie 

pracowni dydaktycznych, na wsparcie publikowania wyników badań naukowych;  

• podkreślił, że uruchomienie i wielkość funduszy zależy od dodatniego wyniku finansowego uczelni 

-  przewidywany jest dodatni, co wyróżnia uniwersytet, gdyż spora grupa uczelni będzie mieć wynik 

ujemny. 

 

Informacje Prorektorów: 

Prorektor ds. badan naukowych prof. A. Błażejewski: 

• poinformował, iż tzw. fundusz wydawniczy został spożytkowany w całości (wymienił beneficjentów) 

• przekazał, że są plany wznowienia funduszu (Rektor uzupełnił, że będzie to możliwe, jeśli stan 

finansów uczelni na to pozwoli). 

 

3A. 7.3 Regulamin szkoleń prowadzonych na zasadach odpłatności w Uniwersytecie 
Wrocławskim. 
 

Prorektor ds. nauczania dr hab. Ł. Machaj, prof. UWr: 
• zaznaczył, że regulamin jest elementem w planie rozwoju płatnej działalności uczelni mającej na 

celu zwiększenie przychodów oraz potencjalne zwiększenie zarobków pracowników,  

• podkreślił, że przyjęto zasadę jedności regulacyjnej, tj. wszystkie dokumenty i przepisy 

(maksymalnie uproszczone i odformalizowane) konieczne do uruchomienia szkoleń umieszczone 

zostały w jednym miejscu – w uchwale i regulaminie, 

• dodał, że jedną z ważniejszych zmian jest umożliwienie powierzania zadań pracownikom 

administracyjnym,  

• uzupełnił, że można szkolić z tematyki będącej zakresem działalności uniwersytetu, w tym także 

zdalnie, mogą szkolić wszystkie jednostki uczelniane oraz istnieje możliwość aplikowania o środki 

na reklamę szkoleń,  

• poinformował, że powstanie zespół zajmujący się rozwojem szkoleń,  

• podziękował senator prof. G. Bugli - Płoskońskiej za wkład i współpracę. 

Rektor: 

• poprosił o zgłaszanie uwag i głosy w dyskusji, 

• w związku z brakiem uwag zarządził głosowanie. 

 

Wyniki głosowania: 

Głosy oddane Głosy za Głosy przeciw Głosy wstrzymujące się 

39 39 0 0 

 

Uchwała nr 147/2022. 

 

4. Opinie w sprawach zatrudnienia na stanowiskach profesorów. 

4.1 Uchylenie uchwały nr 133/2022 w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Macieja 
Liśkiewicza na stanowisku profesora. 

 

 

Rektor: 
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• poinformował, iż na poprzednim posiedzeniu Senatu uchwała została przegłosowana z wadą 

prawną, 

• zapytał o uwagi, 

• wobec braku uwag zarządził głosowanie. 

 

Wyniki głosowania: 

Głosy oddane Głosy za Głosy przeciw Głosy wstrzymujące się 

38 35 0 3 

 
Uchwała nr 140/2022. 
 
4.2 Wniosek Wydziału Matematyki i Informatyki w sprawie zatrudnienia dr. hab. Macieja 

Liśkiewicza na stanowisku profesora Uniwersytetu na czas określony od 1 stycznia 2023 
r. do 30 kwietnia 2023 r. 

 
Dziekan prof. T. Jurdziński: 

• wyjaśnił, iż uchwała nr 133/2022 wymagała zmiany, ponieważ dr hab. Maciej Liskiewicz nie jest 
profesorem belwederskim i należało skorygować jej brzmienie, 

• przypomniał, że chodzi o zatrudnienie na część etatu. 
Rektor: 

• poprosił o głosy w dyskusji, 

• w związku z brakiem uwag zarządził głosowanie. 
 

Wyniki głosowania: 

Głosy oddane Głosy za Głosy przeciw Głosy wstrzymujące się 

41 40 0 1 

 
Uchwała nr 141/2022. 
 
4.3 Wniosek Wydziału Fizyki i Astronomii w sprawie zatrudnienia dr. Hansa Bussmanna na 

stanowisku profesora Uniwersytetu na czas określony od 1 stycznia 2023 r. do 31 

grudnia 2025 r. 
 

Dziekan prof. M. Tomczak: 

• sprecyzował, że chodzi o zatrudnienie na ½ etatu badawczo -dydaktycznego,  

• przybliżył sylwetkę i osiągnięcia kandydata. 

Dziekan prof. A. Lewicki: 

• poparł wniosek o zatrudnienie kandydata, 

• na przykładzie najważniejszych publikacji kandydata skomentował specyfikę (np. współautorstwo) 

i praktyki publikacyjne umożliwiające osiągnięcie dużej liczby cytowań, 

• zawnioskował o przemyślenie praktyki publikacyjnej na wydziale. 

Prof. K. Ruchniewicz:  

• zapytał czy nowo zatrudniony będzie stacjonarnie we Wrocławiu czy też planuje dojeżdżać. 

Dziekan prof. M. Tomczak: 

• wyjaśnił, że etat badawczo – dydaktyczny wymaga fizycznej obecności, ale o szczegóły 

ewentualnego pobytu dra Bussmanna nie zostały ustalone, 

Rektor: 

• przypomniał, że dr Bussmann był wieloletnim dyrektorem CASUS i uczelnia  liczy na wznowienie 

współpracy, 

• zapytał o inne głosy w dyskusji, 

• w związku z brakiem uwag zarządził głosowanie. 

 

Wyniki głosowania: 

Głosy oddane Głosy za Głosy przeciw Głosy wstrzymujące się 

40 37 0 3 

 

Uchwała nr 142/2022. 

 

5.  Zmiany w komisjach senackich na kadencję 2020-2024. 

 

Rektor: 

• wyjaśnił, iż zmiany dotyczą dwóch komisji, tj. powołania dra hab. Macieja Matyki, prof. UWr do 

Komisji Finansów oraz powołania mgra Michała Dajka, przedstawiciela Samorządu Doktorantów do 

Komisji Nauczania, 
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• zapytał o głosy w dyskusji, 

• w związku z brakiem dyskusji zarządził kolejno głosowanie: powołanie dra hab. Macieja Matyki, 

prof. UWr do Komisji Finansów i następnie powołanie mgra Michała Dajka do Komisji Nauczania. 

 

Wyniki głosowania: 

treść Głosy  

oddane 

Głosy  

za 

Głosy  

przeciw 

Głosy  

wstrzymujące 

się 

powołania dra hab. Macieja Matyki, prof. 

UWr do Komisji Finansów 

40 40 0 0 

powołanie mgra Michała Dajka do Komisji 

Nauczania 

40 39 0 1 

 

Uchwała nr 143/2022. 

 

6. Powołanie członka Rady Fundacji dla Uniwersytetu Wrocławskiego na kadencję 2022-2026. 

 

Rektor: 

• przypomniał, iż Senat powołał już członków rady, jednakże prof. Mariusz Jabłoński był w zarządzie 

rady, co uniemożliwiało powołanie go w jej skład – jest to możliwe obecnie po złożeniu przez prof. 

Jabłońskiego rezygnacji z funkcji członka zarządu, 

• zapytał o głosy w dyskusji, 

• w związku z brakiem dyskusji zarządził głosowanie. 

 

Wyniki głosowania: 

Głosy oddane Głosy za Głosy przeciw Głosy wstrzymujące się 

40 30 4 6 

 

Uchwała Nr 144/2022. 

 

7.Wnioski dydaktyczne. 
 

7.1 Programy kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego dla cykli 

kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego 2023/2024 
7.2 Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program 

kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2023/2024 
 

Prorektor ds. badań naukowych prof. A. Błażejewski: 

• zreferował łącznie programy kształcenia o raz zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej, 

• zaznaczył, że wprowadzone zamiany zostały zaakceptowane przez Senacką Komisję Nauczania,  

• podkreślił, że nowym elementem jest konieczność wyodrębnienia, w związku rozporządzeniem 

ministra Czarnka dotyczącym nowych dyscyplin, Kolegium Doktorskiego Nauk Biomedycznych na 

Wydziale Biotechnologii, 

prof. J. Marcinkowski: 

• zapytał czy nowe kolegium szkoły doktorskiej będzie mieć uprawniania do nadawania stopnia 

doktora. 

Prorektor prof. A. Błażejewski: 

• odpowiedział, że dopiero po ogłoszeniu przepisów wykonawczych do rozporządzenia  będzie 

możliwe korzystanie z uprawnień do nadawania stopni,  

• podkreślił, że planowane jest spotkanie z dziekanami wydziałów informujące o stanie prawnym, 

natomiast terminy ogłoszenia programów kształcenia i zasad rekrutacji obligują do podjęcia decyzji 

do końca roku. 

Dziekan prof. D. Nowak: 

• potwierdziła, że uczelnie czekają na przepisy wykonawcze. 

Rektor: 

• zapytał o kolejne głosy w dyskusji, 

• wobec braku uwag zarządził głosowanie. 

 

 

 

 

 



 

7 

Wyniki głosowania: 

treść Głosy  

oddane 

Głosy  

za 

Głosy  

przeciw 

Głosy  

wstrzymujące 

się 

Programy kształcenia w Szkole Doktorskiej 

Uniwersytetu Wrocławskiego dla cykli 

kształcenia rozpoczynających się od roku 

akademickiego 2023/2024 

41 41 0 0 

Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej 

Uniwersytetu Wrocławskiego na program 

kształcenia rozpoczynający się w roku 

akademickim 2023/2024 

40 40 0 0 

 

Uchwała nr 145/2022 

Uchwała nr 146/2022. 

 

8. Wolne wnioski. 

W wolnych wnioskach głos zabrali: 

Dziekan prof. M. Tomczak: 

• zasugerował, w związku tym, iż na wydziale są pracownicy obcojęzyczni,  potrzebę przetłumaczenia 

na język angielski treści Zarządzenia rektora nr 269/2022 w sprawie wprowadzenia Polityki 

antymobbingowej w Uniwersytecie Wrocławskim, 

• dodał, że umożliwi to dopełnienie formalności - przedłożenie przez pracownika dokumentu o 

zapoznaniu się z polityką antymobbingową. 

Rektor: 

• przyznał, ze prośba Dziekana WFiA jest zasadna 

• poprosił o słowo komentarza odnośnie zarządzenia mecenas mgr Ewę Majewską - Machaj 

Mgr E. Majewska – Machaj: 

• podkreśliła, że omawiana procedura jest ostrożnościową i dokument potwierdzający zapoznanie się 

z polityką antymobbingową jest bardzo potrzebny.  

Prof. J. Marcinkowski: 

• uznał wymóg podpisywania tzw. „kwitu” za niestosowny, 

• zaznaczył, że nie będzie nikogo do tego zmuszał,  

• podkreślił, że osobiście nie ma zamiaru podpisywać takiego dokumentu, 

• dodał, że do tej pory nie było zwyczaju, że pracownicy musieli potwierdzać, że zapoznali się z 

zarządzeniem rektora. 

Mgr E. Majewska – Machaj: 

• podkreśliła, że, zgodnie z Kodeksem Pracy, pracodawca ma obowiązek przeciwdziałać mobbingowi, 

• podpisanie dokumentu potwierdzającego zapoznanie się z polityką antymobbingową jest dowodem, 

iż pracodawca realizuje obowiązek przeciwdziałania mobbingowi w środowisku pracy,  

A.Jabłoński:  

• zaznaczył, że żałuje, iż omawiane zarządzenie nie było konsultowane ze związkami, ponieważ 

poważne wątpliwości budzi zapis w § 8 dotyczący odpowiedzialności karnej, który można 

zinterpretować jako zniechęcanie do zawiadamiania o mobbingu, 

• dodał, że, zgodnie z treścią procedury, udowodnienie mobbingu nie kończy się postępowaniem 

dyscyplinarnym dla osoby mobbującej, co należałoby przemyśleć, 

• zaapelował o konsultowanie tego typu zarządzeń z uczelnianymi związkami. 

Rektor: 

• wyjaśnił, że intencją zapisu było uniknięcie zgłaszania np. działań jednorazowych jako mobbing, 

• zaznaczył, że być może trzeba przedyskutować brzmienie punku oraz rozważyć  dodanie zapisu, że 

udowodnienie mobbingu musi skutkować podjęciem działań przez rektora 

Prof. K. Ruchniewicz: 

• prosił o tłumaczenie zarządzenia.  

Rektor: 

• obiecał, że zarządzenie zostanie przetłumaczone na języki angielski i niemiecki. 

prof. K. Ruchniewicz: 

• zapytał  o  okoliczności powstania Zarządzenia rektora nr 273/2022, 

• poprosił o sprecyzowanie pojęć: „dobre praktyki”, „treści niepożądane” w odniesieniu do zalecenia 

stosowania dobrych praktyk w komunikacji. 

Rektor: 

• wyjaśnił, że zarządzenie powstało z inicjatywy Działu ds. komunikacji 
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Rzeczniczka prasowa dr K. Uczkiewicz: 

• zobowiązała się do przygotowania odpowiedzi na styczniowe posiedzenie Senatu. 

Mgr K. Demczyszyn: 

• podziękował za podjęcie próby wyjaśnienia wątpliwości, które zostały przekazane władzom uczelni 

w formie maila, 

• podkreślił, że ma nadzieję, że będzie to stała praktyka, 

• poprosił o weryfikację uprawnień pełnomocników finansowych, ponieważ otrzymał informację, że 

nie wszyscy mają i korzystają. 

Rektor: 

• przypomniał, że szkolenia były prowadzone przez pana Jaworskiego i pełnomocnicy zostali 

przeszkoleni oraz nadane zostały loginy. 

A.Jabłoński: 

• zapytał o zasady korzystania z saun znajdujących się w Ogrodzie Botanicznym i Arboretum w 

Wojsławicach. 

Rektor: 

• zobowiązał się do zebrania informacji dotyczących tych obiektów, o których istnieniu nie został 

poinformowany, 

• zapytał o kolejne głosy w dyskusji, 

• wobec braku dyskusji złożył zebranym świąteczne życzenia i zamknął posiedzenie Senatu. 

 

 

 

 

 

 

 

Protokolant:    Przewodniczący Senatu UWr Rektor 

I.Kryszak       prof. R. Olkiewicz  


