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BR.001.1.2023.IK   

 

Protokół Nr 1/2023 posiedzenia  

Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego  

25 stycznia 2023 r. 

 

     

Skład posiedzenia Senatu:  Obecnych: 

JM Rektor – Przewodniczący Senatu, oraz:  

27 przedstawicieli profesorów i profesorów Uniwersytetu 25 

11 przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich 10 

1 przedstawiciel doktorantów 1 

10 przedstawicieli studentów 3 

3 przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 3 

18 osób uczestniczących z głosem doradczym 14 

   

Uprawnionych do głosowania: 49 42 

 

 

Lp. imię,  nazwisko obecność 

I. Rektor Przewodniczący Senatu  

1. prof. dr hab. Robert Olkiewicz nb. uspr. 

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 obecna  

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 nb. uspr. 

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 obecny 

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 
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35. dr Tomasz Ossowski obecny 

36. dr hab. Jarosław Panek prof. UWr nb. uspr. 

37. dr hab. Andrzej Raczyk obecny 

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 obecny 

42. stud. Bartosz Rogacki nb. 

43. stud. Agata Rzepa nb. uspr. 

44. stud. Jakub Stachurka obecny 

45. stud. Kacper Szewrański nb. uspr. 

46. stud. Jakub Wiglusz obecny 

V. Przedstawiciele pracowników niebędących 

nauczycielami akademickimi 

 

47. mgr Krzysztof Demczyszyn obecny 

48. Andrzej Jabłoński obecny 

49. 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 obecny 

4. dr Maria Hulicka obecna 

5. dr Anna Kałużna obecna 

6. stud. Patryk Korolko nb.  

7. dr Jan Kusznierz nb. uspr. 

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 obecna 

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 

 

 

  

Obrady prowadził: Prorektor ds. badań naukowych prof. dr hab. Artur Błażejewski 

Protokołowała: mgr Iwona Kryszak 

Załączniki: lista obecności  
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Prorektor prof. A. Błażejewski: 

• powitał zebranych, 

• poinformował, iż w związku z nieplanowaną nieobecnością  JM Rektora został poproszony 

o prowadzenie obrad, 

• przypomniał o sprawach organizacyjnych: podpis na liście obecności, pobranie i 

uruchomienie pilotów, 

• przeszedł do punktu przyjęcie porządku obrad. 

 

1. Przyjęcie porządku obrad.  

 

Prorektor prof. A. Błażejewski: 

• zapytał, czy są uwagi do porządku obrad, 

• wobec braku uwag zarządził jawne głosowanie. 

 

Wyniki głosowania: 

Głosy oddane Głosy za Głosy przeciw Głosy wstrzymujące się 

42 42 0 0 

 

Senat przyjął następujący porządek obrad:    

1. Przyjęcie porządku obrad.  

2. Przyjęcie protokołu posiedzenia Senatu UWr z 21 grudnia 2022 r. 

3. Komunikaty i informacje. 

4. Opinie w sprawach zatrudnienia  – ref. Dziekani 

4.1 Wniosek Wydziału Biotechnologii w sprawie zatrudnienia dr. hab. Aleksandra Czogalli 

na stanowisku profesora Uniwersytetu. 

4.2 Wniosek Wydziału Biotechnologii  w sprawie zatrudnienia dr. hab. Łukasza 

Opalińskiego na stanowisko profesora Uniwersytetu. 

4.3 Wniosek Wydziału Chemii w sprawie zatrudnienia dr hab. Anny Piechy – Bisiorek na 

stanowisko profesora Uniwersytetu. 

 

5. Wnioski dydaktyczne z Wydziału Biotechnologii – ref. Dziekan  

5.1 Wniosek w sprawie programu studiów dla kierunku medyczna biotechnologia 

molekularna na poziomie studiów jednolitych magisterskich od roku akademickiego 

2023/24. 

5.2 Wniosek o zmianę uchwały Nr 109/2022 Senatu UWr z dnia 22 czerwca 2022 r. w 

sprawie zasad i trybu rekrutacji obywateli polskich na studia w Uniwersytecie Wrocławskim 

rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024. 

5.3. Wniosek o zmianę uchwały Nr 110/2022 Senatu UWr z dnia 22 czerwca 2022 r. w 

sprawie zasad i trybu rekrutacji cudzoziemców na studia w Uniwersytecie Wrocławskim 

rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024. 

5.4. Wniosek o zmianę uchwały Nr 94/2020 Senatu UWr z dnia 24 czerwca 2020 r. w 

sprawie szczegółowych zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia 

centralnego oraz laureatów konkursów ogólnopolskich na studia w Uniwersytecie 

Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024. 

5.5. Wniosek o zmianę uchwały Nr 95/2020 Senatu UWr z dnia 24 czerwca 2020 r.  w 

sprawie szczegółowych zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia 

centralnego oraz laureatów konkursów ogólnopolskich na studia w Uniwersytecie 

Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2024/2025. 

5.6. Wniosek o zmianę uchwały  Nr 106/2021 Senatu UWr z dnia 23 czerwca 2021 r. w 

sprawie szczegółowych zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia 

centralnego oraz laureatów konkursów ogólnopolskich na studia w Uniwersytecie 

Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2025/2026. 
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5.7. Wniosek o zmianę uchwały Nr 111/2022 Senatu UWr z dnia 22 czerwca 2022 r.  w 

sprawie szczegółowych zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia 

centralnego oraz laureatów konkursów ogólnopolskich na studia na Uniwersytecie 

Wrocławskim  rozpoczynające się w roku akademickim 2026/2027. 

6. Wolne wnioski. 

 

2. Przyjęcie protokołu posiedzenia Senatu UWr z 21 grudnia 2022 r. 

 

Prorektor prof. A. Błażejewski: 

• zapytał o uwagi do protokołu, 

• wobec braku uwag zarządził jawne głosowanie. 

 

Wyniki głosowania: 

Głosy oddane  Głosy za Głosy przeciw Głosy wstrzymujące się 

42 42 0 0 

Protokół został przyjęty. 

 

3. Komunikaty i informacje. 

 

Prorektor prof. A. Błażejewski: 

• poinformował, iż w wyniku wyborów na kadencję 2023-2026 przeprowadzonych 22 

listopada 2022 r. podczas Sesji Zgromadzenia Ogólnego Członków Wrocławskiego 

Oddziału Polskiej Akademii Nauk w składzie prezydium, od 1 stycznia 2023 r. znaleźli się: 

Pan prof. dr hab. Krzysztof Redlich z Wydziału Fizyki i Astronomii – PREZES 

Pan prof. dr hab. Cyryl Latos-Grażyński z Wydziału Chemii – WICEPREZES 

Pan prof. dr hab. Piotr Biler z Wydziału Matematyki i Informatyki – CZŁONEK PREZYDIUM, 

• podkreślił, że jest to nobilitacja nie tylko dla panów profesorów, ale i samej uczelni, 

• zaznaczył, że w materiałach na senat została zamieszczona odpowiedź na interpelację 

pana mgr. Krzysztofa Demczyszyna oraz na zapytanie pana prof. Krzysztofa Ruchniewicza 

dotyczące sprecyzowanie pojęć: „dobre praktyki”, „treści niepożądane” umieszczonych w 

Zarządzeniu Rektora nr 273/2022, 

• dodał, że na pytanie pana Andrzeja Jabłońskiego o tzw. sauny w Arboretum i Ogrodzie 

Botanicznym odpowiedzi udzieli pan dziekan prof. Marcin Kadej. 

Dziekan prof. M. Kadej: 

• poinformował, że otrzymał oficjalne pismo od Dyrektora Ogrodu Botanicznego pana dr. 

hab. Zygmunta Kąckiego z wyjaśnieniem, że: 

o tzw. sauny zakupione zostały za poprzedniego Dyrektora Ogrodu Botanicznego do 

suszenia nasion, 

o obecnie (za kadencji dyrektora Kąckiego) nie są używane i został przygotowany 

wniosek o ich kasację, 

o jedna z saun znajduje się w Arboretum, na posesji użytkowanej przez 

poprzedniego Dyrektora Ogrodu Botanicznego. 

Prorektor prof. A. Błażejewski: zapytał czy są pytania 

• poprosił o pytania. 

Senator A. Jabłoński: 

• podziękował za wyjaśnienie,  

• zapytał, czy skoro uczelnia jest w posiadaniu saun, to może warto je zagospodarować.  

Prof. J. Marcinkowski: 

• poprosił o wyjaśnienie, co to znaczy, że były Dyrektor Ogrodu Botanicznego użytkuje 

posesję na terenie Arboretum i na jakich warunkach to się odbywa, 

• dodał, że też chciałby użytkować posesję. 

Prorektor prof. R. Wieczorek: 

• zaznaczył, że nie udzieli odpowiedzi na pytanie jak się użytkuje posesję, 

• wyjaśnił, że były Dyrektor Ogrodu Botanicznego ma w dożywotnim użytkowaniu 

mieszkanie na terenie Arboretum  i właśnie tam znajduje się jedna z saun. 
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4.Opinie w sprawach zatrudnienia 

4.1 Wniosek Wydziału Biotechnologii w sprawie zatrudnienia dr. hab. Aleksandra 

Czogalli na stanowisku profesora Uniwersytetu. 

 

Dziekan prof. D. Nowak: 

• poprosiła o poparcie wniosku,  

• poinformowała, że awans procedowany był przez Zespół ds. awansów,  

• przedstawiła sylwetkę kandydata podkreślając, że jest to absolwent biotechnologii UWr 

mający na koncie wiele nagród i projektów oraz doświadczenie w działalności 

dydaktycznej. 

Prorektor prof. A. Błażejewski: 

• uzupełnił, iż kandydatura nie wzbudziła żadnych wątpliwości na posiedzeniu Zespołu ds. 

awansów, 

• zapytał o uwagi, 

• w związku z brakiem uwag zarządził głosowanie tajne. 

 

Wyniki głosowania: 

Głosy oddane Głosy za Głosy przeciw Głosy wstrzymujące się 

41 41 0 0 

 

Uchwała nr 1/2023. 

 

4.2 Wniosek Wydziału Biotechnologii  w sprawie zatrudnienia dr. hab. Łukasza 

Opalińskiego na stanowisko profesora Uniwersytetu. 

 

Dziekan prof. D. Nowak: 

• poprosiła o poparcie wniosku, 

• przedstawiła sylwetkę kandydata podkreślając, że jest to absolwent biotechnologii UWr, 

z dużym potencjałem, bardzo dobrze oceniany przez studentów, mający na koncie 

wyróżnienia i nagrody. 

Prorektor prof. A. Błażejewski: 

• zapytał o uwagi, 

• w związku z brakiem uwag zarządził głosowanie tajne. 

 

Wyniki głosowania: 

Głosy oddane Głosy za Głosy przeciw Głosy wstrzymujące się 

41 41 0 0 

Uchwała nr 2/2023 

 

4.3 Wniosek Wydziału Chemii w sprawie zatrudnienia dr hab. Anny Piechy – Bisiorek 

na stanowisko profesora Uniwersytetu. 

 

Dziekan prof. S. Berski: 

• przedstawił sylwetkę kandydatki podkreślając, że jej badania są rozpoznawalne w świecie 

naukowym, prowadzi różne formy zajęć, w  tym wykład autorski w języku angielskim,  

• gorąco zaapelował o poparcie kandydatury. 

Prorektor prof. A. Błażejewski: 

• zapytał o uwagi, 

• w związku z brakiem uwag zarządził głosowanie tajne. 

 

Wyniki głosowania: 

Głosy oddane Głosy za Głosy przeciw Głosy wstrzymujące się 

41 40 1 0 

Uchwała nr 3/2023 
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5.Wnioski dydaktyczne z Wydziału Biotechnologii 

 

Tytułem wprowadzenia prorektor prof. A. Błażejewski poprosił panią dziekan o zbiorcze 

zreferowanie wniosków zaznaczając, że nad każdym z nich będzie osobne głosowanie. 

Dziekan  prof. D. Nowak: 

• poprosiła o poparcie nowego kierunku studiów podkreślając, że wydział czekał na wyniki 

ewaluacji, ponieważ do uruchomienia kierunku konieczne jest posiadanie kat. A, 

• wyjaśniła różnice pomiędzy dwustopniowymi studiami a  proponowanymi jednolitymi 

magisterskimi – studia pod hasłem: kształcenie przez rozwiazywanie problemów, 

• uzupełniła, że obowiązuje limit maksymalny 20 miejsc, studia będą uruchamiane przy 10 

kandydatach, będą podzielone na 3 etapy: 

o I etap to podstawy, wstęp do pracy badawczej,  

o II etap stopniowa indywidualizacja, realizacja projektów w grupach 4 osobowych, 

o III etap pogłębienie indywidualizacji, wprowadzenie do zaawansowanych technik, 

realizacja indywidualnych projektów, wchłanianie studentów jako studentów 

stypendystów w projekty uczelniane, 

• dodała, że pozostałe punkty są związane z systemem rekrutacji – chodzi o zasady 

wyłaniania kandydatów z grup: obywatele polscy z polską maturą, obywatele polscy z 

maturą międzynarodową, maturą zagraniczną, cudzoziemcy oraz finaliści i laureaci 

olimpiad. 

 

Prorektor prof. A. Błażejewski: 

• zapytał o uwagi,  

• w związku z brakiem uwag zarządził głosowania jawne w kolejności: 

 

5.1 Wniosek w sprawie programu studiów dla kierunku medyczna biotechnologia 

molekularna na poziomie studiów jednolitych magisterskich od roku akademickiego 

2023/24. 

 

Wyniki głosowania: 

Głosy oddane Głosy za Głosy przeciw Głosy wstrzymujące się 

40 40 0 0 

Uchwała nr 4/2023 

 

5.2 Wniosek o zmianę uchwały Nr 109/2022 Senatu UWr z dnia 22 czerwca 2022 r. w 

sprawie zasad i trybu rekrutacji obywateli polskich na studia w Uniwersytecie 

Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024. 

 

Wyniki głosowania: 

Głosy oddane Głosy za Głosy przeciw Głosy wstrzymujące się 

40 40 0 0 

Uchwała nr 5/2023 

 

5.3. Wniosek o zmianę uchwały Nr 110/2022 Senatu UWr z dnia 22 czerwca 2022 r. w 

sprawie zasad i trybu rekrutacji cudzoziemców na studia w Uniwersytecie 

Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024. 

 

Wyniki głosowania: 

Głosy oddane Głosy za Głosy przeciw Głosy wstrzymujące się 

38 38 0 0 

Uchwała nr 6/2023 

 

5.4. Wniosek o zmianę uchwały Nr 94/2020 Senatu UWr z dnia 24 czerwca 2020 r. w 

sprawie szczegółowych zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia 

centralnego oraz laureatów konkursów ogólnopolskich na studia w Uniwersytecie 

Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024. 
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Wyniki głosowania: 

Głosy oddane Głosy za Głosy przeciw Głosy wstrzymujące się 

38 38 0 0 

Uchwała nr 7/2023 

 

5.5. Wniosek o zmianę uchwały Nr 95/2020 Senatu UWr z dnia 24 czerwca 2020 r.  w 

sprawie szczegółowych zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia 

centralnego oraz laureatów konkursów ogólnopolskich na studia w Uniwersytecie 

Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2024/2025. 

 

Wyniki głosowania: 

Głosy oddane Głosy za Głosy przeciw Głosy wstrzymujące się 

40 40 0 0 

Uchwała nr 8/2023 

 

5.6. Wniosek o zmianę uchwały  Nr 106/2021 Senatu UWr z dnia 23 czerwca 2021 r. 

w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia 

centralnego oraz laureatów konkursów ogólnopolskich na studia w Uniwersytecie 

Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2025/2026. 

 

Wyniki głosowania: 

Głosy oddane Głosy za Głosy przeciw Głosy wstrzymujące się 

41 41 0 0 

Uchwała nr 9/2023 

 

5.7. Wniosek o zmianę uchwały Nr 111/2022 Senatu UWr z dnia 22 czerwca 2022 r.  

w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia 

centralnego oraz laureatów konkursów ogólnopolskich na studia na Uniwersytecie 

Wrocławskim  rozpoczynające się w roku akademickim 2026/2027. 

 

Wyniki głosowania: 

Głosy oddane Głosy za Głosy przeciw Głosy wstrzymujące się 

41 41 0 0 

Uchwała nr 10/2023 

 

Prorektor prof. A. Błażejewski poprosił prorektora prof. R. Wieczorka o zabranie głosu w sprawie 

baz czasopism. 

Prorektor prof. R. Wieczorek: 

• poinformował, że kilka dni temu ministerstwo przekazało wiadomość o zmianach 

warunków dofinasowania baz danych  

• omówił krótką prezentację dotyczącą baz danych, w której przedstawił: 

o bazy danych finansowane z zadania 16 IDUB: lata 2020-2025; 3,1 mln.zł, 

o wydatki w latach 2021-2022: 2,66 mln zł; pozostało 0,44 mln zł, 

o listę baz, liczbę wejść i przeszukiwań, 

o koszty zakupów baz danych na lata: 2023-25 na 18.01.2023 r. oraz na 

25.01.2023 r., 

o decyzję władz uczelni o zakupie z rezerwy rektora 3 baz: Sage (~0.25 mln zł), 

ProQuest Academic e-books complete (~0.46 mln zł), Central Eastern and 

European Online Library. 

Prorektor prof. A. Błażejewski poprosił o uwagi i pytania. 

Prof. J.Marcinkowski: 

• podziękował prof. R. Wieczorkowi za prezentację,  

• poprosił o jej udostępnienie. 

Prof. K. Ruchniewicz: 

• podkreślił, że nadal jest problem z uzyskaniem informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej, 

• zapytał, czy dyscypliny będą mogły aplikować o zwiększenie dostępu do baz i, czy można 

zgłaszać zapotrzebowanie. 

Prorektor prof. R. Wieczorek: 

• przyznał, że jego zdaniem dostęp do informacji naukowej to konieczność,  

• poprosił, aby w sprawie zapotrzebowania na dostęp do baz kontaktować się bezpośrednio, 
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• zobowiązał się do poszukiwania środków. 

Prorektor prof. A. Błażejewski: 

• odniósł się do wypowiedzi prof. K. Ruchniewicza dotyczącej  Biblioteki UWr podkreślając, 

że trwają intensywne prace nad zmianami. 

Dziekan prof. R. Alberski: 

• podziękował za szybką rekcję odnośnie problemu z zakupem baz podkreślając ich 

kluczowe znaczenie dla wydziału, 

• dodał, że niezwłocznie przekaże tę dobrą wiadomość współpracownikom. 

Prorektor prof. A. Błażejewski zadeklarował, że prezentacja prorektora prof. R. Wieczorka będzie 

dostępna i przeszedł do punktu „wolne wnioski”. 
 

 

6. Wolne wnioski. 

W wolnych wnioskach głos zabrali: 

Prof. J. Zakrzewska – Czerwińska: 

• zwróciła uwagę na ożywioną dyskusję w mediach odnośnie Centrum Badań Fizycznych i 

Chemicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, 

• podniosła kwestię, iż ani Senatorom ani Komisji ds. inwestycji nie dane było podjęcie 

dyskusji na temat tej inwestycji, 

• zaznaczyła, że nie będzie się odnosić do kwestii patrona inwestycji, gdyż, jej zdaniem 

wymiana zdań dotycząca patrona przykryła merytoryczną konieczność dyskusji na temat 

rozwoju i inwestycji Uniwersytetu Wrocławskiego, 

• przytoczyła doniesienia z prasy, iż kubatura centrum ma być pięciokrotnie większa niż 

budynek biotechnologii, 

• przypomniała, że budynki chemii są w stanie opłakanym i trzeba będzie podjąć decyzję  

o inwestycji dla Wydziału Chemii oraz, co zrobić ze starymi budynkami, zważywszy, że 

koszty wyburzenia są znaczące, 

• uzupełniła, że na Komisji ds. inwestycji była mowa o inwestycji dla chemii i geografii, nie 

było mowy o fizyce, 

• zaznaczyła, że jest jej przykro, że jako Senator dowiaduje się o inwestycjach z prasy, 

• dodała, że jej niepokój wzmaga brak dyskusji nie tylko na temat inwestycji, które 

wymagają polityki długofalowej, ale także co się stanie z Kampusem Grunwaldzkim. 

 

Prorektor prof. A. Błażejewski: 

• powołał się na słowa JM Rektora, który zapewniał, że odbędzie dyskusja merytoryczna w 

sprawie inwestycji, 

• podkreślił, że inwestycja w Wydział Chemii jest konieczna,  

• zaznaczył, że patron zostanie wybrany poprzez dyskusję po zakończeniu inwestycji (tzn. 

jak będzie już budynek), 

• potwierdził, że władze uczelni zastanawiają się co zrobić z budynkami i to także będzie 

podstawą do dyskusji. 

 

Prof. J. Marcinkowski: 

• zaznaczył, że jego zdaniem sprawa jest skandaliczna, 

• podniósł, że skoro można przygotować analizę danych odnośnie wydatków na zakupy baz 

danych (nawiązanie do prezentacji prorektora prof. R. Wieczorka), to nie powinno się 

mówić  o inwestycji za miliony bez jakichkolwiek analiz – celowość inwestycji, kubatura, 

• stwierdził, że uczelnia będzie miała taki sam problem z nową inwestycją, jak z biblioteką, 

której nie jest w stanie utrzymać i która jest dowodem pychy i chciwości oraz działań 

nieodpowiedzialnych,  

• zapytał o sens społeczny inwestowania w Wydział Fizyki i Astronomii, skoro jest to 

starzejący się wydział kat. B+ bez studentów, bez perspektyw, którego problemem jest 

kultura pracy, brak rozwoju i pracy z młodzieżą, 

• poddał w wątpliwość zarówno sens inwestowania w fizykę, jak i twierdzenie, że 

uniwersytet będzie to niewiele kosztowało, 

• przypomniał, że w kraju jest dostatecznie dużo Wydziałów Fizyki, aby nie trzeba było 

stawiać wrocławskiej fizyce kolejnego budynku – wydmuszki,  

• zaznaczył, że mimo, iż chemia jest rozwojowa, musi być przeprowadzona analiza i 

dyskusja na temat tak olbrzymiej inwestycji i to nie wtedy, gdy będą już wykopane 

fundamenty, jak to było z biblioteką, żeby Senatorowie nie usłyszeli, że inwestycję trzeba 

kontynuować, bo uczelnia  dostała na nią pieniądze. 
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Prof. K. Ruchniewicz: 

• zapytał, czy debata będzie ograniczona do członków Senatu, czy też obejmie wszystkich 

pracowników uczelni,  

• zaznaczył, że chciał zwrócić się do pracowników wydziału przed posiedzeniem Senatu z 

ankietą, ale dziekan WNHiP nie wyraził na to zgody i mimo próśb nie udostępnił listy 

mailingowej. W związku z tym zapytał władze Uczelni, czy członkowie Senatu mogą 

korzystać z list mailingowych w uzasadnionych przypadkach i kto wyraża na to zgodę. 

Jednocześnie podkreślił, że jest to zbyt poważna sprawa, by nie zasięgać opinii 

społeczności wydziałowej, 

• podkreślił, że jego zdaniem wszyscy pracownicy uczelni powinni mieć możliwość 

wyrażenia opinii i dlatego prosi władze o zajęcie stanowiska w tej sprawie. 

 

Prorektor prof. A. Błażejewski: 

• wyjaśnił, że rozesłana teraz ankieta byłaby przedwczesną, ponieważ wszystkie gremia 

muszą przede wszystkim otrzymać kompletną informację od władz uczelni, aby dyskusja 

była merytoryczna, inaczej zamieni się w tzw. „polowanie na czarownice”, 

• odniósł się do wypowiedzi prof. Marcinkowskiego zaznaczając, że ceni sobie prosty 

przekaz ale uważa, że w wypowiedziach nie należy się posuwać za daleko,  

• przypomniał, że wcześniej wypowiedział się odnośnie pracy Biblioteki UWr i zapewnił 

powtórnie, że planowane jest wdrożenie zmian, 

• stwierdził, że Uniwersytet Wrocławski jest od lat niedoinwestowany, ale koniecznie jest 

patrzenie w przyszłość, poza tym uczelnia powinna się rozwijać i nie można w związku z 

tym pozwolić na niszczenie wydziałów. 

 

Dziekan prof. S. Berski: 

• zaprezentował i omówił analizę przygotowaną w związku z planowaną inwestycją w tzw. 

budynek nowej chemii: 

o powołanie zespołu ds. infrastruktury i planowania inwestycji, 

o powołanie Komitetu Sterującego, Grup roboczych oraz członków z głosem 

doradczym, 

o opracowanie założeń programu użytkowo – funkcjonalnego budynku, 

o wybór optymalnej lokalizacji inwestycji, 

o prezentację konkurencyjnych wydziałów w Gdańsku, Poznaniu, Krakowie, 

Białymstoku, 

o szacowaną powierzchnię z podziałem na: przeznaczenie, powierzchnię obecnie, 

planowaną całkowitą powierzchnię, różnicę powierzchni, 

o porównanie z innymi inwestycjami pod względem kubatury, 

o poparcie Rady Wydziału Chemii inicjatywy kontynuacji prac nad końcową 

koncepcją nowego budynku Wydziału Chemii przy ul. Koszarowej. 

• kończąc prezentację podkreślił, że powołane zespoły podjęły trud dokładnej analizy 

planowanej inwestycji. 

Prorektor prof. A. Błażejewski: 

• przypomniał, że zanim będzie mowa o inwestycji, musi powstać projekt z dokładnym 

kosztorysem. 

Dziekan prof. M. Tomczak: 

• odniósł się do wypowiedzi prof. Marcinkowskiego podkreślając, że uważa ją za wysoce 

krzywdzącą,  

• zwrócił uwagę, że nie wszystkie prognozy prof. Marcinkowskiego spełniają się. Na 

przykład, publicznie wyrażał on obawy o wynik ewaluacji w przypadku dyscypliny 

naukowej astronomia, gdy ta otrzymała ocenę A z szansami nawet na A+ (obecnie 

rozpatrywane jest odwołanie), 

• dodał, że od 78 lat fizyka nie ma swojego miejsca, dokuczliwy jest szczególnie brak 

laboratoriów, co powoduje, że kadra i studenci wybierają lepiej wyposażone wydziały w 

Polsce, brak inwestycji powoduje, że fizyka na UWr nie ma jak konkurować, 

• uzupełnił, że wielokrotnie artykułowano potrzeby wydziału i w końcu trzeba odpowiedzieć 

na pytanie, czy uczelnia potrzebuje fizyki, czy nie, jeśli tak, inwestycje są konieczne, bo 

inaczej fizyka przegrywa na starcie, nawet w staraniach o aparaturę, gdyż nie ma jej 

gdzie zainstalować. 

 

Prof. J. Marcinkowski: 

• stwierdził, że z analizy przedstawionej przez dziekana Berskiego wynika, że Wydziałowi 

Chemii potrzebna jest powierzchnia około 19 tys. metrów kwadratowych. Natomiast z 

mediów dowiadujemy się, że obiekt który Uniwersytet zamierza zbudować ma mieć 
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powierzchnię około 56 tys. metrów, czyli jest trzykrotnie większy niż potrzebny 

chemikom, 

• przypomniał, że onegdaj Instytut Informatyki mieścił się w obskurnym 

baraczku, a mimo to przyciągał laureatów olimpiad; zatem niezdolność Wydziału Fizyki 

do przyciągania studentów prawdopodobnie nie wynika głównie z faktu, że nie ma on 

takich warunków lokalowych, jakie chciałby mieć. 

 

Prof. K. Ruchniewicz: 

• ponowił pytanie o listy mailingowe do wysłania ankiety,  

• wspomniał o stronie www uczelni, na której pojawiły się dwie informacje o centrum,  

• zapytał o stan inwestycji (w jakiej jest fazie) i, czy jest jeszcze przestrzeń do dyskusji i, 

czy na pewno nie zapadła już decyzja o jej realizacji. 

 

Prorektor prof. A. Błażejewski: 

• wyjaśnił, że inwestycja jest dopiero na etapie bardzo wstępnym tj. musi zostać 

przygotowany projekt,  żeby znane były koszty rzeczywiste,  

• zaapelował o odwagę cywilną i jasne wyartykułowanie na obecnym posiedzeniu Senatu 

sprzeciwu (jeśli ktoś tak uważa) wobec przyjęcia przez uniwersytet środków opracowanie 

planu. 

 

Dziekan prof. J. Przygodzki: 

• odniósł się do wystąpienia prof. Marcinkowskiego, podkreślając, że uważa je za  

obraźliwe, 

• zapytał, czy zebrani postrzegają się jako uniwersytet, czy przedsiębiorstwo naukowe, 

• poinformował, że np. w Poznaniu  doszło do porozumienia uniwersytetów i wszyscy 

wspólnie walczą o środki finansowe, 

• dodał, że uczelnia pozyskała finanse  na projekt i zapytał, czy zebrani uważają, że należy 

z nich zrezygnować, czy też starać się o kolejne środki z Unii,  

• przypomniał, że na inwestycję „Biblioteka UWr” wzięto dwa kredyty i uczelnia sobie z tym 

poradziła, 

• zwrócił uwagę, że przeznaczone na plan budowy 80 mln to jednocześnie szansa na 

rozwinięcie dyscypliny,  

• podsumował, iż kwota 800 mln jest wręcz „zatykająca” lecz uczelnia musi w końcu zrobić 

pierwszy krok ku rozwojowi. 

 

Dziekan prof. D. Nowak: 

• podkreśliła, że uważa, iż Senatorowie nie są przeciwni inwestycji, natomiast problemem 

jest tzw. „zła prasa” inwestycji oraz brak informacji i towarzyszące temu „złe emocje”, 

• zaapelowała, żeby naprawić przede wszystkim przepływ informacji. 

 

Dziekan prof. H. Marszałek: 

• podkreślił, że wydziały mają różne potrzeby i jeśli zostały one sformułowane na piśmie 

oraz dokonano ustaleń, co do planów realizacji to, władze powinny tego przestrzegać, 

• przypomniał, że mówiło kilka lat  o inwestycji w „chemię” i „geografię”, a obecnie odnosi 

wrażenie, że inwestycja w „geografię” została odłożona i kilka lat starań się rozmyło. 

 

Dziekan prof. T. Jurdziński: 

• stwierdził, że jego zdaniem większość popiera inwestycję na Wydziałach Chemii oraz 

Fizyki i Astronomii, natomiast głosy, które padły, są dowodem na niedostateczny 

przepływ informacji, np. wątpliwości budzi brak danych, czy dotacja od premiera to już 

jest zobowiązanie, ponadto temperaturę dyskusji podnosi brak wiedzy o wykorzystaniu 

środków. 

 

Prorektor prof. A. Błażejewski: 

• stwierdził, że dyskusja nie może być koncertem życzeń,  

• zgodził się, że władze muszą popracować nad obiegiem informacji. 

 

Senator A. Jabłoński: 

• zaproponował przyjrzenie się artykułom w „Gazecie Wyborczej”, które, jego zdaniem,  

obrażają dobre imię uczelni,  

• dodał, że wspomniany artykuł mógłby posłużyć za przykład manipulacji faktami, a 

narracja artykułu jest nie do przyjęcia i godzi w dobre imię uczelni,  

• zaapelował o sprawdzenie, czy w tym wypadku uczelnia nie powinna wstąpić na drogę 

prawną. 
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Prorektor prof. A. Błażejewski zobowiązał się do przekazania sugestii JM Rektorowi. 

 

Prof. E. Zych: 

• poprosił, aby w sprawie inwestycji na Wydziale Chemii Senatorowie postarali się trzymać 

emocje na wodzy,  

• podkreślił, że sytuacja cierpi z powodu niefortunnego komunikatu, ale ponieważ Senat 

stanowi reprezentację pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego, konieczne jest 

przeanalizowanie sprawy oraz dyskusja, 

• zaznaczył, że UWr od lat jest niedoinwestowany, a o złej kondycji budynku chemii mówiło 

się od kilkunastu lat,  

• przypomniał, że osobiście postulował o połączenie inwestycji w Wydział Chemii oraz 

Wydział Fizyki i Astronomii, aby uniknąć starań o środki finansowe dwukrotnie. 

 

Senator mgr K. Garczarek: 

• poinformował, iż żegna się z funkcją Przewodniczącego Samorządu Doktorantów, 

• podziękował za współpracę przede wszystkim trzem rektorom, prof. Przemysławowi 

Wiszewskiemu, prof. Janowi Sobczykowi oraz prof. Robertowi Olkiewiczowi, a także 

prorektorom kadencji 2020-22 i kadencji 2022-24 oraz wszystkim Senatorom. 

 

Prorektor prof. A. Błażejewski podziękował przewodniczącemu za dotychczasową współpracę i 

zaangażowanie w sprawy uczelni. 

 

Dziekan prof. R. Alberski: 

• przypomniał, że 13 stycznia 2023 r. uchwalone zostały zmiany w ustawie „Prawo o 

szkolnictwie wyższym”,  

• zapytał, czy uczelnia jest przygotowana, zwłaszcza, że nowelizacja wymusi zmiany w 

statucie, np. w procedurach awansowych. 

 

Prorektor prof. A. Błażejewski poinformował, że  Dział ds. Nauki monitoruje wszystkie zmiany 

na bieżąco. 

Prorektor prof. R. Wieczorek: 

• przypomniał, że planowana jest seria szkoleń dla kadry zarządzającej, między innymi 

szkolenie on-line dotyczące ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”, na które zaprasza. 

 

Wobec braku dalszych wypowiedzi i wniosków prorektor prof. A. Błażejewski zakończył 

posiedzenie Senatu. 

 

 
 

 

Protokolant:    Przewodniczący Senatu UWr Rektor 

I.Kryszak       prof. R. Olkiewicz  


