
Zarządzenie Nr 41/2023 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 3 marca 2023 r. 
 

w sprawie zasad i trybu składania zgód i oświadczeń związanych z kandydowaniem 

oraz członkostwem w organach kolegialnych Uniwersytetu Wrocławskiego, 

Uniwersyteckim Kolegium Elektorów, kandydowaniem na Rektora oraz pełnieniem 

funkcji kierowniczych i zajmowaniem niektórych stanowisk  

w Uniwersytecie Wrocławskim  

 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) oraz § 18 ust. 3, § 30 ust. 4, § 59 

ust. 3 i § 69 ust. 3 uchwały Nr 102/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 

2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego zarządza się, co 

następuje: 
 

§ 1.1. Zarządzenie określa zasady i tryb składania: 
1/ zgód i oświadczeń o spełnieniu wymagań określonych w ustawie z dnia 20 lipca  

2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej „Ustawą” oraz uchwale 

Nr 102/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie 

uchwalenia Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, zwanej dalej „Statutem”; 
2/ oświadczeń, o których mowa w ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu 

informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz 

treści tych dokumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 342), zwanych dalej „oświadczeniem 

lustracyjnym” oraz „informacją lustracyjną”. 
 

2. Niniejsze zarządzenie ma zastosowanie dla: 

1/ wyborów przedterminowych Rektora w kadencji 2020-2024, 

2/ wyborów uzupełniających do: rad wydziału i Senatu w kadencji 2020-2024, 

3/ powołania nowego członka Rady Uniwersytetu w kadencji 2020-2024 (w tym 

Przewodniczącego Samorządu Studentów), 

4/ spełnienia wymagań dla członków rad wydziałów posiadających tytuł profesora lub 

stopień doktora habilitowanego lub zatrudnionych na stanowisku profesora 

Uniwersytetu w kadencji 2020-2024, 

5/ spełnienia wymagań dla członków rad dyscyplin naukowych w kadencji 2020-2024, 

6/ obsadzenia funkcji dziekana, prorektora, prodziekana w kadencji 2020-2024, 

7/ obsadzenia funkcji dyrektora generalnego, dyrektora finansowego, głównego 

księgowego, audytora wewnętrznego, radcy prawnego. 

 
3. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o: 
1/ Radzie Uniwersytetu – rozumie się przez to Radę Uniwersytetu Wrocławskiego;  
2/ Rektorze – rozumie się przez to Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego; 
3/ Senacie - rozumie się przez to Senat Uniwersytetu Wrocławskiego; 
4/ Uniwersytecie - rozumie się przez to Uniwersytet Wrocławski. 
 

I. PRZEPISY OGÓLNE 
§ 2.1. Zgody i oświadczenia, o których mowa w § 1, składają osoby w związku z: 
1/ kandydowaniem na Rektora, 
2/ kandydowaniem do Senatu, 
3/ kandydowaniem do Rady Uniwersytetu, 
4/ członkostwem w Radzie Uniwersytetu Przewodniczącego Samorządu Studentów, 
5/ kandydowaniem do Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów, 
6/ członkostwem w radzie dyscypliny naukowej, 
7/ członkostwem w radzie wydziału (wydziałowym kolegium elektorów) nauczycieli 

akademickich będących profesorami, profesorami Uniwersytetu i doktorami 

habilitowanymi, 
8/ kandydowaniem do rady wydziału (wydziałowego kolegium elektorów) w grupie 

pozostałych nauczycieli akademickich, w grupie osób niebędących nauczycielami oraz 

w grupie studentów i doktorantów, 
9/ pełnieniem funkcji kierowniczej w Uniwersytecie:  

a/ prorektora, 
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b/ dziekana, 
c/ prodziekana, 
d/ dyrektora generalnego, 
e/ dyrektora finansowego. 

2. Poza osobami wymienionymi w ust. 1 obowiązek złożenia oświadczenia 

lustracyjnego lub informacji lustracyjnej mają osoby zamierzające objąć stanowisko: 
1/ głównego księgowego,  
2/ audytora wewnętrznego, 
3/ radcy prawnego. 

 

 § 3. Niezłożenie oświadczeń, o których mowa w niniejszym zarządzeniu, jest 

równoznaczne z tym, że dana osoba nie spełnia wymagań do pełnienia funkcji Rektora, 

funkcji kierowniczych i zajmowania stanowisk oraz członkostwa w organach, o których mowa 

w § 2. 
 § 4. Dział Spraw Pracowniczych, przekazuje na bieżąco dziekanom/kierownikom 

jednostek ogólnouniwersyteckich, międzywydziałowych lub międzyuczelnianych informacje  

o osobach, które otrzymały kary dyscyplinarne. Informacje te będą przekazywane w miarę 

uprawomocniania się orzeczeń o karach dyscyplinarnych w Uniwersytecie. 
 

II. REKTOR  
§ 5. Osoba będąca Rektorem musi spełniać wymagania określone w art. 20 ust. 1 i 4  

w zw. z art. 24 ust. 1 i ust. 5, art. 24 ust. 10 i art. 26 ust. 2 Ustawy, a także § 13 Statutu. 

Ponadto do funkcji Rektora mają zastosowanie również przepisy art. 20 ust. 3 w związku  

z art. 25 ust. 3 oraz art. 32 ust. 1a i ust. 1b Ustawy. 
 

§ 6.1. Kandydat na Rektora, w terminie określonym zgodnie z § 88 Statutu, składa:  
1/ zgodę na kandydowanie oraz oświadczenie kandydata o spełnieniu wymagań 

określonych w Ustawie i Statucie dla Rektora - wzór formularza stanowi Załącznik 

Nr 1 do niniejszego zarządzenia; 
2/ oświadczenie lustracyjne, którego wzór stanowi Załącznik Nr 13 albo informację 

lustracyjną, której wzór stanowi Załącznik Nr 14 – jeśli dotyczy. 
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, kandydaci na Rektora składają  

Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej (w siedzibie Działu Organizacyjnego w godzinach 7.30-

15.30). 
3. Uniwersytecka Komisja Wyborcza: 
1/ przekazuje dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 do Działu Spraw 

Pracowniczych – wraz z listą zbiorczą zawierającą imiona i nazwiska osób, które je 

złożyły oraz datą złożenia; 
2/ oświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1, dołącza do dokumentacji wyborczej. 

 

III. RADA UNIWERSYTETU 
§ 7. Członek Rady Uniwersytetu musi spełniać wymagania określone w art. 20 ust. 1, 3  

i 4 oraz art. 21 ust. 2 Ustawy. 
 

§ 8.1. Tryb zgłaszania kandydatów do Rady określa § 18 Statutu.  
2. Pisemne zgłoszenie kandydata należy złożyć w Biurze Rektora w terminie co 

najmniej 10 dni przed posiedzeniem Senatu, na którym ma być dokonywany wybór 

członków/członka Rady Uniwersytetu. Do zgłoszenia należy dołączyć: 
1/ zgodę na kandydowanie oraz oświadczenie kandydata o spełnieniu wymagań 

określonych Ustawą i Statutem dla członka Rady Uniwersytetu - wzór formularza 

stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia; 
2/ oświadczenie lustracyjne, którego wzór stanowi Załącznik Nr 13 albo informację 

lustracyjną, której wzór stanowi Załącznik Nr 14 - jeśli dotyczy. 
3. Biuro Rektora przekazuje dokumenty, o których mowa w ust. 2 do Działu Spraw 

Pracowniczych. 
 

§ 9.1. Przewodniczący Samorządu Studentów Uniwersytetu, jako osoba wchodząca  

w skład Rady Uniwersytetu, zobowiązany jest złożyć oświadczenie, którego wzór stanowi 
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Załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia, do Biura Rektora, niezwłocznie po wyborze na 

Przewodniczącego Samorządu Studentów Uniwersytetu. 
2. W przypadku Przewodniczącego Samorządu Studentów Uniwersytetu nie ma 

zastosowania przepis art. 20 ust. 1 pkt 6 oraz art. 20 ust. 3 Ustawy w części dotyczącej 

zatrudnienia w administracji publicznej. 
3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 przekazywane jest do Działu Spraw 

Pracowniczych. 
 

IV. SENAT 
§ 10. Członek Senatu musi spełniać wymagania określone w art. 20 ust. 1 pkt 1-5 i 7,  

w związku z art. 29 ust. 4 oraz w art. 30 ust. 2 Ustawy. 
 

§ 11.1. Kandydat do Senatu, w grupach wyborczych określonych w § 75 ust. 2 Statutu - 

osobiście lub za pośrednictwem wyborcy posiadającego czynne prawo wyborcze w danym 

zebraniu wyborczym - składa przewodniczącemu zebrania wyborczego: 
1/ zgodę na kandydowanie oraz oświadczenie kandydata o spełnieniu wymagań 

określonych w Ustawie i Statucie dla członka Senatu - wzór formularza stanowi 

Załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia; 
2/ oświadczenie lustracyjne, którego wzór stanowi Załącznik Nr 13 albo informację 

lustracyjną, której wzór stanowi Załącznik Nr 14 – jeśli dotyczy. 
2. Przewodniczący zebrania wyborczego przekazuje Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej 

dokumentację wyborczą, w tym dokumenty, o których mowa w ust. 1, wraz z listą zbiorczą 

zawierającą datę zebrania wyborczego oraz imię/imiona i nazwisko kandydata/ów 

składających oświadczenie lustracyjne albo informację lustracyjną. 
3. Uniwersytecka Komisja Wyborcza przekazuje dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 

2 wraz z listą zbiorczą do Działu Spraw Pracowniczych. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 

pkt 1 dołączane są do dokumentacji wyborczej. 
4. W przypadku przeprowadzenia wyborów systemem urn, zgody i oświadczenia,  

o których mowa w ust. 1, składane są zgodnie z zasadami i trybem zgłaszania kandydatów 

określonych uchwałą właściwej komisji wyborczej o przeprowadzeniu wyborów systemem 

urn. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. 
 

§ 12.1. Zasady i tryb wyborów do Senatu przedstawicieli studentów i doktorantów 

określają regulaminy ich samorządów, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 
2. Przedstawiciele studentów/doktorantów składają zgodę na kandydowanie oraz 

oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w Ustawie i Statucie dla członka Senatu, 

którego wzór stanowi Załącznik Nr 4, do Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej, osobiście lub za 

pośrednictwem właściwej komisji wyborczej. 
3. Przedstawiciel studentów/doktorantów ubiegający się o członkostwo w Senacie, który 

urodził się przed 31 lipca 1972 r., zobowiązany jest do złożenia w Dziale Spraw Studenckich 

oświadczenia lustracyjnego, którego wzór stanowi Załącznik Nr 13 albo informacji 

lustracyjnej, której wzór stanowi Załącznik Nr 14. 
 

V. RADA DYSCYPLINY NAUKOWEJ 
§ 13.1. Nauczyciele akademiccy, którzy spełniają wymagania określone w art. 20 ust. 1 

w związku z art. 32 ust. 1, art. 32 ust. 1a Ustawy oraz w § 30 ust. 1, 3 i 7 Statutu składają 

dziekanowi/kierownikowi jednostki pozawydziałowej, w której są zatrudnieni: 
1/ oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych Ustawą i Statutem dla członka 

rady dyscypliny naukowej, której wzór stanowi Załącznik Nr 5 do niniejszego 

zarządzenia; 
2/ oświadczenie lustracyjne, którego wzór stanowi Załącznik Nr 13 albo informację 

lustracyjną, której wzór stanowi Załącznik Nr 14 – jeśli dotyczy. 
2. Dziekan przekazuje dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 wraz z listą zbiorczą 

do Działu Spraw Pracowniczych. 
3. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1, przechowywane są na wydziałach 

właściwych dla danej rady dyscypliny naukowej w sposób określony przez dziekana.  
4. Nauczyciel akademicki, który zacznie spełniać wymagania, o których mowa w ust. 1, 

po dniu wejścia w życie niniejszego zarządzenia składa oświadczenia, o których mowa w ust. 
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1, termin do złożenia oświadczeń określa dziekan/kierownik jednostki pozawydziałowej, w 

której nauczyciel jest zatrudniony, z zastrzeżeniem § 35 ust 2. 

5. Dziekan/kierownik jednostki pozawydziałowej - w zakresie posiadanych możliwości - 

weryfikuje treść złożonych oświadczeń.  
 

§ 14. Dziekan, który nie będzie właściwy dla danej rady dyscypliny naukowej oraz 

kierownik jednostki pozawydziałowej, przekazują właściwemu dziekanowi zweryfikowane 

oświadczenia osób, o których mowa w § 13 ust. 1 niniejszego zarządzenia. Dziekan wydziału 

właściwego dla danej rady dyscypliny naukowej zawiadamia Przewodniczącego właściwej rady 

dyscypliny naukowej o nowym członku rady oraz zdarzeniach mogących mieć wpływ na skład 

rady dyscypliny (np. rozwiązanie stosunku pracy).  
 

VI. RADA WYDZIAŁU (WYDZIAŁOWE KOLEGIUM ELEKTORÓW) 
§ 15.1. Członek rady wydziału (wydziałowego kolegium elektorów) musi spełniać 

wymagania określone w art. 20 ust. 1, w związku z art. 32 ust. 1a oraz art. 32 ust. 1a 

Ustawy. Warunek wyższego wykształcenia nie ma zastosowania w przypadku członków rady 

wydziału będących studentami. 
2. Skład rady wydziału określa § 36 Statutu. 
 

§ 16.1. Zatrudnieni na wydziale nauczyciele akademiccy posiadający tytuł profesora lub 

stopień doktora habilitowanego oraz nauczyciele zatrudnieni na stanowisku profesora 

Uniwersytetu składają dziekanowi: 
1/ oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w Ustawie i Statucie dla członka 

rady wydziału - wzór formularza stanowi Załącznik Nr 6 do niniejszego 

zarządzenia; 
2/ oświadczenie lustracyjne, którego wzór stanowi Załącznik Nr 13 albo informację 

lustracyjną, której wzór stanowi Załącznik Nr 14 – jeśli dotyczy. 
2. Dziekan przekazuje dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 wraz z listą zbiorczą do 

Działu Spraw Pracowniczych. 
3. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1, przechowywane są na wydziałach 

właściwych dla rady wydziału w sposób określony przez dziekana.  
4. Nauczyciel akademicki, który zacznie spełniać wymagania, o których mowa w ust. 1, 

po dniu wejścia w życie niniejszego zarządzenia składa oświadczenia, o których mowa w ust. 

1 w terminie ustalonym przez dziekana, z zastrzeżeniem § 35 ust. 2. 

5. Dziekan – w zakresie posiadanych możliwości - weryfikuje treść złożonych oświadczeń. 
  

§ 17.1. Kandydaci do rady wydziału w grupie pozostałych nauczycieli akademickich  

(tj. niebędący profesorami, profesorami Uniwersytetu ani doktorami habilitowanymi) oraz  

w grupie osób niebędących nauczycielami - osobiście lub za pośrednictwem wyborcy 

posiadającego czynne prawo wyborcze w danym zebraniu wyborczym - składają 

przewodniczącemu zebrania wyborczego: 
1/ zgodę na kandydowanie oraz oświadczenie kandydata o spełnieniu wymagań 

określonych w Ustawie i Statucie dla członka rady wydziału - wzór formularza 

stanowi Załącznik Nr 7 do niniejszego zarządzenia; 
2/ oświadczenie lustracyjne, którego wzór stanowi Załącznik Nr 13 albo informację 

lustracyjną, której wzór stanowi Załącznik Nr 14 – jeśli dotyczy. 
2. Przewodniczący zebrania wyborczego przekazuje Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej 

dokumentację wyborczą, w tym dokumenty, o których mowa w ust. 1, wraz z listą zbiorczą 

zawierającą datę zebrania wyborczego oraz imię/imiona i nazwisko kandydata/ów 

składających oświadczenie lustracyjne lub informację lustracyjną. 
3. Uniwersytecka Komisja Wyborcza przekazuje dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 

2 wraz z listą zbiorczą do Działu Spraw Pracowniczych. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 

pkt 1 dołączane są do dokumentacji wyborczej. 
4. W przypadku przeprowadzenia wyborów systemem urn, zgody i oświadczenia,  

o których mowa w ust. 1, składane są zgodnie z zasadami i trybem zgłaszania kandydatów 

określonych uchwałą właściwej komisji wyborczej o przeprowadzeniu wyborów systemem 

urn. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. 
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§ 18.1. Zasady i tryb wyborów do rad wydziału przedstawicieli studentów i doktorantów 

określają regulaminy ich samorządów, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 
2. Przedstawiciele studentów/doktorantów składają zgodę na kandydowanie oraz 

oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w Ustawie i Statucie dla członka rady 

wydziału, którego wzór stanowi Załącznik Nr 7 do Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej, 

osobiście lub za pośrednictwem właściwej komisji wyborczej.  
3. Przedstawiciel studentów/doktorantów ubiegający się o członkostwo w radzie wydziału, 

który urodził się przed 31 lipca 1972 r., zobowiązany jest do złożenia w Dziale Spraw 

Studenckich oświadczenia lustracyjnego, którego wzór stanowi Załącznik Nr 13 albo 

informacji lustracyjnej, której wzór stanowi Załącznik Nr 14. 
 

 

VII. UNIWERSYTECKIE KOLEGIUM ELEKTORÓW 
§ 19. Członek Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów musi spełniać wymagania określone 

w art. 20 ust. 1 pkt 1-5 i 7 oraz ust. 3 i 4, w związku z art. 25 ust. 2 i 3 Ustawy. 
 

§ 20. 1. Kandydat do Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów, w grupach wyborczych 

określonych w § 75 ust. 2 Statutu - osobiście lub za pośrednictwem wyborcy posiadającego 

czynne prawo wyborcze w danym zebraniu wyborczym - składa przewodniczącemu zebrania 

wyborczego: 
1/ zgodę na kandydowanie oraz oświadczenie kandydata o spełnieniu wymagań 

określonych w Ustawie i Statucie dla członka Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów  

- wzór formularza stanowi Załącznik Nr 8 do niniejszego zarządzenia; 
2/ oświadczenie lustracyjne, którego wzór stanowi Załącznik Nr 13 albo informację 

lustracyjną, której wzór stanowi Załącznik Nr 14 – jeśli dotyczy. 
2. Przewodniczący zebrania wyborczego przekazuje Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej 

dokumentację wyborczą, w tym dokumenty, o których mowa w ust. 1, wraz z listą zbiorczą 

zawierającą datę zebrania wyborczego oraz imię/imiona i nazwisko kandydata/ów 

składających oświadczenie lustracyjne lub informację lustracyjną. 
3. Uniwersytecka Komisja Wyborcza przekazuje dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 

2 wraz z listą zbiorczą do Działu Spraw Pracowniczych. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 

pkt 1 dołączane są do dokumentacji wyborczej. 
4. W przypadku przeprowadzenia wyborów systemem urn, zgody i oświadczenia,  

o których mowa w ust. 1, składane są zgodnie z zasadami i trybem zgłaszania kandydatów 

określonych uchwałą właściwej komisji wyborczej o przeprowadzeniu wyborów systemem 

urn. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. 
 

§ 21.1. Zasady i tryb wyborów do Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów przedstawicieli 

studentów i doktorantów określają regulaminy ich samorządów, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 
2. Przedstawiciele studentów/doktorantów składają zgodę na kandydowanie oraz 

oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w Ustawie i Statucie dla członka 

Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów, którego wzór stanowi Załącznik Nr 8 do 

Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej, osobiście lub za pośrednictwem właściwej komisji 

wyborczej. 
3. Przedstawiciel studentów/doktorantów ubiegający się o członkostwo w Uniwersyteckim 

Kolegium Elektorów, który urodził się przed 31 lipca 1972 r., zobowiązany jest do złożenia  

w Dziale Spraw Studenckich oświadczenia lustracyjnego, którego wzór stanowi Załącznik Nr 

13 albo informacji lustracyjnej, której wzór stanowi Załącznik Nr 14. 
 

VIII. FUNKCJE KIEROWNICZE - DZIEKAN  
§ 22. Osoba obejmująca funkcję dziekana musi spełniać wymagania określone w art. 20 

ust. 1 oraz ust. 4, w związku z art. 32 ust. 2 Ustawy oraz § 59 ust. 2 Statutu, a także w § 61 

ust. 1-3 Statutu. 
 

§ 23.1. Wstępnego kandydata na dziekana, zgodnie z § 109 Statutu, może zgłosić 

członek wydziałowego kolegium elektorów w terminie ustalonym przez wydziałową komisję 

wyborczą. 
2. Pisemne zgłoszenie wstępnego kandydata, należy złożyć u przewodniczącego 

wydziałowej komisji wyborczej wraz ze: 
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1/ zgodą na kandydowanie oraz oświadczeniem wstępnego kandydata o spełnieniu 

wymagań określonych w Ustawie i Statucie dla funkcji kierowniczej dziekana - 

wzór formularza stanowi Załącznik Nr 9 do niniejszego zarządzenia; 
2/ oświadczeniem lustracyjnym, którego wzór stanowi Załącznik Nr 13 albo 

informacją lustracyjną, której wzór stanowi Załącznik Nr 14 – jeśli dotyczy. 
3. Przewodniczący wydziałowej komisji wyborczej przekazuje Uniwersyteckiej Komisji 

Wyborczej dokumentację wyborczą, w tym dokumenty, o których mowa w ust. 2 wraz z listą 

zbiorczą zawierającą datę zebrania wyborczego oraz imię/imiona i nazwisko kandydata/ów 

składających oświadczenie lustracyjne lub informację lustracyjną. 
4. Uniwersytecka Komisja Wyborcza przekazuje dokumenty, o których mowa w ust. 2 

pkt 2, wraz z listą zbiorczą do Działu Spraw Pracowniczych. Dokumenty, o których mowa w 

ust. 2 pkt 1 dołączane są do dokumentacji wyborczej. 
 

§ 24. Osoba, o której mowa w § 112 ust. 4 Statutu składa zgodę na przyjęcie pełnienia 

funkcji i oświadczenia, o których mowa w § 23 ust. 2 pkt 1 i 2 niniejszego zarządzenia, 

Rektorowi w terminie określonym indywidualnie przez Rektora. Wzór formularza Nr 9 do 

niniejszego zarządzenia można stosować odpowiednio (tj. zgoda na przyjęcie pełnienia funkcji 

zamiast zgody na kandydowanie). 
 

IX. FUNKCJE KIEROWNICZE – PROREKTOR  
§ 25. Osoba obejmująca funkcję prorektora musi spełniać wymagania określone w art. 20 

ust. 1 oraz ust. 4, w związku z art. 32 ust. 2 Ustawy oraz § 59 ust. 2 Statutu, a także w § 60 

ust. 1-3 Statutu. 
 

§ 26.1. Pisemne zgłoszenie osób, powoływanych do pełnia funkcji prorektora  

w trakcie kadencji Rektor składa do Biura Rektora wraz ze:  
1/ zgodą na przyjęcie funkcji oraz oświadczeniem o spełnieniu wymagań określonych 

w Ustawie i Statucie dla funkcji kierowniczej prorektora - wzór formularza stanowi 

Załącznik Nr 10 do niniejszego zarządzenia; 
2/ oświadczeniem lustracyjnym, którego wzór stanowi Załącznik Nr 13 albo 

informacją lustracyjną, której wzór stanowi Załącznik Nr 14 – jeśli dotyczy; 
3/ dokumentacją potwierdzającą spełnienie warunków określonych w § 107 ust. 2 i 3 

Statutu dla kandydata/kandydatów na prorektorów właściwych do spraw 

studenckich/do spraw doktorantów. 
2. Biuro Rektora przekazuje dokumenty, o których mowa w ust. 1 do Działu Spraw 

Pracowniczych. 
3. Rektor ustala termin do złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 1, przez osobę, 

którą zamierza powołać na tę funkcję. Rektor uzgadnia z Samorządem Studentów i 

Samorządem Doktorantów powołanie prorektora właściwego do spraw studenckich/do spraw 

doktorantów. 
 

X. FUNKCJE KIEROWNICZE – PRODZIEKAN 
§ 27. Osoba obejmująca funkcję prodziekana musi spełniać wymagania określone w art. 

20 ust. 1 oraz ust. 4, w związku z art. 32 ust. 2 Ustawy oraz § 59 ust. 2 Statutu, a także w § 

60 ust. 1-3 w związku z § 62 ust. 1 Statutu. 
 

§ 28.1. Pisemne zgłoszenie osób, powoływanych do pełnia funkcji Prodziekana w trakcie 

kadencji dziekan składa do Biura Rektora wraz ze:  
1/ zgodą na przyjęcie funkcji oraz oświadczeniem o spełnieniu wymagań określonych 

w Ustawie i Statucie dla funkcji kierowniczej Prodziekana - wzór formularza 

stanowi Załącznik Nr 11 do niniejszego zarządzenia; 
2/ oświadczeniem lustracyjnym, którego wzór stanowi Załącznik Nr 13 albo 

informacją lustracyjną, której wzór stanowi Załącznik Nr 14 – jeśli dotyczy; 
3/ dokumentacją potwierdzającą spełnienie warunków określonych w § 115 ust. 2 

Statutu dla kandydata na Prodziekana właściwego do spraw studenckich; 
4/ opinią właściwej Rady Wydziału, o której mowa w § 115 ust. 1 Statutu. 

 2. Biuro Rektora przekazuje dokumenty, o których mowa w ust. 1, do Działu Spraw 

Pracowniczych. 
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3. Rektor, na wniosek właściwego dziekana, ustala termin do złożenia dokumentów, o 

których mowa w ust. 1, przez osobę, która zamierza pełnić tę funkcję. 
 

XI. FUNKCJE KIEROWNICZE – DYREKTOR GENERALNY I DYREKTOR FINANSOWY 
§ 29. Osoba obejmująca funkcję dyrektora generalnego lub dyrektora finansowego 

Uniwersytetu Wrocławskiego musi spełniać wymagania określone w art. 20 ust. 1 oraz ust. 4 

w związku z art. 32 ust. 2 Ustawy oraz § 59 ust. 2 Statutu. 
 

§ 30.1. Osoba zamierzająca objąć funkcję dyrektora generalnego lub dyrektora 

finansowego zobowiązana jest złożyć:  
1/ zgodę na przyjęcie funkcji oraz oświadczenie o spełnieniu wymagań 

określonych w Ustawie i Statucie dla funkcji kierowniczej Dyrektora 

Generalnego/Finansowego - wzór formularza stanowi Załącznik Nr 12 do 

niniejszego zarządzenia; 
2/ oświadczenie lustracyjne, którego wzór stanowi Załącznik Nr 13 lub informację 

lustracyjną, której wzór stanowi Załącznik Nr 14 – jeśli dotyczy. 
 2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 składane są w Biurze Rektora. 
 3. Termin złożenia oświadczeń określa Rektor. 
4. Biuro Rektora przekazuje dokumenty, o których mowa w ust. 1 do Działu Spraw 

Pracowniczych. 
 

XII. INNE STANOWISKA OBJĘTE OBOWIĄZKIEM LUSTRACYJNYM 
§ 31. Osoby zamierzające objąć stanowisko głównego księgowego i audytora 

wewnętrznego, urodzone przed dniem 1 sierpnia 1972 r., składają oświadczenie lustracyjne, 

którego wzór stanowi Załącznik Nr 13 albo informację lustracyjną, której wzór stanowi 

Załącznik Nr 14 w Dziale Spraw Pracowniczych, przed objęciem stanowiska. 
 

§ 32. Radca prawny, urodzony przed dniem 1 sierpnia 1972 r., składa oświadczenie 

lustracyjne albo informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego we właściwej Okręgowej 

Izbie Radców Prawnych. 
 

XIII. OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE/INFORMACJA LUSTRACYJNA 
§ 33.1. Osoby, o których mowa w § 2, urodzone przed dniem 1 sierpnia 1972 r. 

mają obowiązek złożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach 

bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. 

do dnia 31 lipca 1990 r.  
2. Prawidłowo wypełnione i podpisane oświadczenie lustracyjne składane jest  

w zaklejonej kopercie. Na kopercie należy napisać: „Oświadczenie lustracyjne”, imię  

i nazwisko osoby składającej oraz datę złożenia oświadczenia lustracyjnego. Wzór 

oświadczenia lustracyjnego zawiera Załącznik Nr 13 do niniejszego zarządzenia. 
3. Osoby, które składały wcześniej oświadczenie lustracyjne, składają informację  

o złożeniu oświadczenia lustracyjnego. Wzór informacji lustracyjnej zawiera Załącznik Nr 14 

do niniejszego zarządzenia. 
4. Dział Spraw Pracowniczych prowadzi rejestr osób, które złożyły oświadczenie 

lustracyjne lub informację lustracyjną w Uniwersytecie Wrocławskim. 
 

XIV. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
§ 34.1. Osoby, o których mowa w § 2 ust. 1, muszą zapoznać się z klauzulą informacyjną 

dotyczącą przetwarzania swoich danych osobowych. 
 2. Treść klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych określa 

Załącznik Nr 15 do niniejszego zarządzenia. 
 

 

 

XV. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE 
§ 35.1. Ustawa z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 poz. 212) zmieniła warunki, 

które musi spełniać członek organu uczelni, o którym mowa w art. 17 ust. 2 ustawy – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce, tj.: 
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1/ członkostwo w ww. organach można łączyć z zatrudnieniem w administracji 

publicznej; 

2/ członkami ww. organów w kadencji 2020-2024 mogą być osoby, które przed  

1 września 2020 r. nie miały ukończonego 70. roku życia.  

2. Osoby, które w wyniku ww. zmiany Ustawy, zaczęły spełniać warunki do bycia 

członkiem organu statutowego Uniwersytetu Wrocławskiego zobowiązane są do złożenia 

właściwym dziekanom do dnia 15 kwietnia 2023 r. oświadczeń, o których mowa w: 

1/ § 13 ust. 1 niniejszego zarządzenia - w przypadku rady dyscypliny naukowej, 

2/ § 16 ust. 1 niniejszego zarządzenia - w przypadku rady wydziału w grupie nauczycieli 

akademickich posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego oraz 

nauczycieli zatrudnionych na stanowisku profesora Uniwersytetu. 

3. Od osób, które były członkami organów kolegialnych lub pełniły funkcje, o których 

mowa w § 2 przed wejściem w życie niniejszego zarządzenia nie wymaga się ponownego 

składania oświadczeń. 

XVI. PRZEPISY KOŃCOWE 
 § 36. Tracą moc: 

1/ zarządzenie Nr 1/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 stycznia 2020 r. 

w sprawie zasad i trybu składania zgód i oświadczeń związanych z kandydowaniem 

oraz członkostwem w organach kolegialnych Uniwersytetu Wrocławskiego, 

Uniwersyteckim Kolegium Elektorów, kandydowaniem na Rektora oraz pełnieniem 

funkcji kierowniczych i zajmowaniem niektórych stanowisk w Uniwersytecie 

Wrocławskim;  

2/ zarządzenie Nr 95/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 4 maja 2022 r. w 

sprawie zasad i trybu składania zgody i oświadczeń związanych z kandydowaniem na 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w wyborach przedterminowych w kadencji 2020-

2024. 

 

§ 37. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 

 

 

prof. dr hab. Robert Olkiewicz 

          R E K T O R 
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Załącznik Nr 1  
do zarządzenia Nr 41/2023 

z dnia 3 marca 2023 r. 
……………………………………………………………………….. 
/nazwisko, imię, tytuł lub stopień naukowy, stanowisko/ 
 

………………………………………………………………………. 
jednostka organizacyjna 

ZGODA NA KANDYDOWANIE ORAZ OŚWIADCZENIE  
O SPEŁNIENIU WYMAGAŃ OKREŚLONYCH W USTAWIE I STATUCIE UWr  

DLA REKTORA 
 

Wyrażam zgodę na kandydowanie na Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w wyborach 
przedterminowych w kadencji obejmującej okres od dnia 1 września 2020 r. do dnia 31 sierpnia 

2024 r.  
 

podpis (imię i nazwisko) 
Oświadczam, świadom/a odpowiedzialności za złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia, że 
spełniam wymagania określone w art. 20 ust. 1 i 4 w zw. z art. 24 ust. 1 i 5, art. 24 ust. 10 oraz 26 ust. 
2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574,  

z późn. zm.), a także § 13 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego uchwały Nr 102/2019 Senatu 

Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu 

Uniwersytetu Wrocławskiego, tzn.: 
1/ mam pełną zdolność do czynności prawnych; 
2/ korzystam z pełni praw publicznych; 
3/ nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe; 
4/ nie byłem/am karany/a karą dyscyplinarną; 
5/ w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowałem/am w organach 

bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r.  
o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz 

treści tych dokumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 342), nie pełniłem/am w nich służby ani nie 
współpracowałem/am z tymi organami; 

6/ posiadam tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego; 
7/ nie ukończyłem 70. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji, tj. do dnia 1 września 2020 r.; 
8/ nie byłem/am Rektorem Uniwersytetu Wrocławskiego przez dwie następujące po sobie kadencje 

przed obecnym kandydowaniem. 
 

Oświadczam, że jestem świadom/a ograniczeń wynikających z art. 20 ust. 3, art. 24 ust. 10, art. 25 
ust. 3 i art. 32 ust. 1a i ust. 1b ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 13 ust. 2 Statutu 
Uniwersytetu Wrocławskiego czyli, że funkcji Rektora nie można łączyć z: 
 członkostwem w Radzie Uniwersytetu lub w radzie innej uczelni,  
 członkostwem w Uniwersyteckim Kolegium Elektorów,  
 członkostwem w radzie wydziału oraz radzie dyscypliny naukowej Uniwersytetu Wrocławskiego, 
 pełnieniem funkcji kierowniczych ani funkcji dyrektora instytutu lub kierownika katedry Uniwersytetu 

Wrocławskiego; 
 pełnieniem w innej uczelni funkcji organu, o którym mowa w art. 17 ust. 2 Ustawy. 
Od dnia rozpoczęcia pełnienia funkcji Rektora będę zatrudniony w Uniwersytecie Wrocławskim jako 
podstawowym miejscu pracy. 
 
Ponadto oświadczam, że otrzymałem/am i zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą 

przetwarzania moich danych osobowych w związku z kandydowaniem i pełnieniem funkcji Rektora 
Uniwersytetu Wrocławskiego. 

 
data, podpis (imię i nazwisko) 

Informuję, że złożyłem/złożyłam: 

 oświadczenie lustracyjne, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r.  

o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych 
dokumentów; 

 informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 
2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści 
tych dokumentów; 

 nie składam ww. dokumentów, urodziłem/am się po dniu 31 lipca 1972 r.  

 
data, podpis (imię i nazwisko) 

https://sip.lex.pl/#/document/17314502?unitId=art(2)&cm=DOCUMENT
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Załącznik Nr 2  
do zarządzenia Nr 41/2023 

z dnia 3 marca 2023 r. 
 

……………………………………………………………………….. 
nazwisko, imię 
 

………………………………………………………………………. 
jednostka organizacyjna/adres w przypadku osób spoza wspólnoty uniwersyteckiej 
 

 

ZGODA NA KANDYDOWANIE ORAZ OŚWIADCZENIE  
O SPEŁNIENIU WYMAGAŃ OKREŚLONYCH W USTAWIE I STATUCIE UWr  

DLA CZŁONKA RADY UNIWERSYTETU 
 

Wyrażam zgodę na kandydowanie do Rady Uniwersytetu Wrocławskiego na kadencję obejmującą okres 

od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.  
 

 
podpis (imię i nazwisko) 

Oświadczam, świadom/a odpowiedzialności za złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia, że 
spełniam wymagania określone w art. 20 ust. 1 oraz 21 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo  
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.), tzn.: 
1/ mam pełną zdolność do czynności prawnych; 
2/ korzystam z pełni praw publicznych; 
3/ nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe; 
4/ nie byłem/am karany/a karą dyscyplinarną; 
5/ w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowałem/am w organach 

bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r.  
o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz 

treści tych dokumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 342), nie pełniłem/am w nich służby ani nie 
współpracowałem/am z tymi organami; 

6/ posiadam wykształcenie wyższe; 
7/ nie ukończyłem/am 70. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji, tj. do dnia 1 stycznia 2021 r. 
 
Oświadczam, że jestem świadom/a ograniczeń wynikających z art. 20 ust. 3 ustawy - Prawo  
o szkolnictwie wyższym i nauce czyli, że członkostwa w Radzie Uniwersytetu Wrocławskiego nie można 
łączyć z: 
- pełnieniem funkcji organu (Rektora) w Uniwersytecie Wrocławskim lub w innej uczelni,  
- członkostwem w radzie innej uczelni, 
- zatrudnieniem w administracji publicznej. 
 
Ponadto oświadczam, że otrzymałem i zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania 
moich danych osobowych w związku z kandydowaniem i członkostwem w Radzie Uniwersytetu 
Wrocławskiego. 
 
 

 
data, podpis (imię i nazwisko) 

Informuję, że złożyłem/złożyłam: 

 oświadczenie lustracyjne, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r.  
o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz 
treści tych dokumentów; 

 informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 
października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 
1944-1990 oraz treści tych dokumentów; 

 nie składam ww. dokumentów, urodziłem/am się po dniu 31 lipca 1972 r. 
 

 
data, podpis (imię i nazwisko) 

https://sip.lex.pl/#/document/17314502?unitId=art(2)&cm=DOCUMENT
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Załącznik Nr 3  
do zarządzenia Nr 41/2023 

z dnia 3 marca 2023 r. 
 

……………………………………………………………………….. 
nazwisko, imię 
 

………………………………………………………………………. 
numer albumu 
 

 

OŚWIADCZENIE 

PRZEWODNICZĄCEGO SAMORZĄDU STUDENTÓW O SPEŁNIENIU WYMAGAŃ 

OKREŚLONYCH W USTAWIE I STATUCIE UWr  
DLA CZŁONKA RADY UNIWERSYTETU 

 
W związku z pełnieniem funkcji Przewodniczącego Samorządu Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego 
wyrażam zgodę na członkostwo w Radzie Uniwersytetu Wrocławskiego w kadencji obejmującej okres od 

dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.  
 

podpis (imię i nazwisko) 
Oświadczam, świadom/a odpowiedzialności za złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia, że 
spełniam wymagania określone w art. 20 ust. 1 oraz 21 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo  
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.), tzn.: 
1/ mam pełną zdolność do czynności prawnych; 
2/ korzystam z pełni praw publicznych; 
3/ nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe; 
4/ nie byłem/am karany/a karą dyscyplinarną; 
5/ w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowałem/am w organach 

bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r.  

o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz 

treści tych dokumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 342), nie pełniłem/am w nich służby ani nie 

współpracowałem/am z tymi organami; 
6/ nie ukończyłem/am 70. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji, tj. do dnia 1 stycznia 2021 r. 
 
Oświadczam, że jestem świadom/a ograniczeń wynikających z art. 20 ust. 3 ustawy - Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce czyli, że członkostwa w Radzie Uniwersytetu Wrocławskiego nie można 
łączyć z: 
- pełnieniem funkcji organu (Rektora) w Uniwersytecie Wrocławskim lub w innej uczelni,  
- członkostwem w radzie innej uczelni. 
 
Ponadto oświadczam, że otrzymałem i zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania 
moich danych osobowych w związku z członkostwem w Radzie Uniwersytetu Wrocławskiego. 
 

 
data, podpis (imię i nazwisko) 

Informuję, że złożyłem/złożyłam: 

 oświadczenie lustracyjne, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r.  
o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz 
treści tych dokumentów; 

 informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 
października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 
1944-1990 oraz treści tych dokumentów; 

 nie składam ww. dokumentów, urodziłem/am się po dniu 31 lipca 1972 r. 
 

 
data, podpis (imię i nazwisko) 

 

https://sip.lex.pl/#/document/17314502?unitId=art(2)&cm=DOCUMENT
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Załącznik Nr 4      

do zarządzenia Nr 41/2023 
z dnia 3 marca 2023 r. 

……………………………………………………………………….. 
/nazwisko, imię, tytuł lub stopień naukowy, stanowisko/ 
 

………………………………………………………………………. 
jednostka organizacyjna/ kierunek studiów/ Studia Doktoranckie/Kolegium Szkoły Doktorskiej/ numer albumu 
 

ZGODA NA KANDYDOWANIE ORAZ OŚWIADCZENIE  
O SPEŁNIENIU WYMAGAŃ OKREŚLONYCH W USTAWIE I STATUCIE UWr  

DLA CZŁONKA SENATU UNIWERSYTETU  
 

Wyrażam zgodę na kandydowanie do Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego na kadencję obejmującą 
okres od dnia 1 września 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2024 r. 
 

 
podpis (imię i nazwisko) 

Oświadczam, świadom/a odpowiedzialności za złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia, że 
spełniam wymagania określone w art. 20 ust. 1 pkt 1-5 i 7 w zw. z art. 29 ust. 4 oraz art. 30 ust. 2 
ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574,  
z późn. zm.), tzn.: 
1/ mam pełną zdolność do czynności prawnych; 
2/ korzystam z pełni praw publicznych; 
3/ nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe; 
4/ nie byłem/am karany/a karą dyscyplinarną; 
5/ w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowałem/am w organach 

bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r.  
o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz 
treści tych dokumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 342), nie pełniłem/am w nich służby ani nie 

współpracowałem/am z tymi organami; 
6/ nie ukończyłem 70. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji, tj. do dnia 1 września 2020 r.; 
7/ nie byłem/am członkiem Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego przez dwie następujące po sobie 

kadencje bezpośrednio przed kandydowaniem do Senatu1. 
 
Oświadczam, że otrzymałem/am i zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania 
moich danych osobowych w związku z kandydowaniem i członkostwem w Senacie Uniwersytetu 

Wrocławskiego. 
 

 
data, podpis (imię i nazwisko) 

 

Informuję, że złożyłem/złożyłam: 
 oświadczenie lustracyjne, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r.  

o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz 
treści tych dokumentów; 

 informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 
października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 
1944-1990 oraz treści tych dokumentów; 

 nie składam ww. dokumentów, urodziłem/am się po dniu 31 lipca 1972 r. 
 
 

 
data, podpis (imię i nazwisko) 

 
 

 
1. Na podstawie § 264 ust. 3 Statutu dla osób wchodzących, przed dniem 1 września 2020 r., na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, w skład Senatu w związku z pełnieniem 
funkcji organu jednoosobowego Uniwersytetu Wrocławskiego albo Prorektora, nie stosuje się tego ograniczenia. 
 

https://sip.lex.pl/#/document/17314502?unitId=art(2)&cm=DOCUMENT
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 Załącznik Nr 5 
do zarządzenia Nr 41/2023 

z dnia 3 marca 2023 r. 
……………………………………………………………………….. 
/nazwisko, imię, tytuł lub stopień naukowy, stanowisko*/ 
 

………………………………………………………………………. 
jednostka organizacyjna 

OŚWIADCZENIE 

O SPEŁNIENIU WYMAGAŃ OKREŚLONYCH W USTAWIE I STATUCIE UWr  
DLA CZŁONKA RADY DYSCYPLINY NAUKOWEJ  

 

..……………………………..……………………………………………………………………………………………………………………… 
/nazwa dyscypliny naukowej/ 

 

Uniwersytetu Wrocławskiego w kadencji obejmującej okres  
od dnia 1 września 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2024 r.  

 
data i podpis (imię i nazwisko) 

Oświadczam, świadom/a odpowiedzialności za złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia, że 

spełniam wymagania określone w art. 20 ust. 1 w zw. z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) oraz w § 30 ust. 1, 3 i 7 
uchwały Nr 102/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia 
Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, tzn.: 
1/ mam pełną zdolność do czynności prawnych; 
2/ korzystam z pełni praw publicznych; 
3/ nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe; 
4/ nie byłem/am karany/a karą dyscyplinarną; 
5/ w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowałem/am w organach 

bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r.  
o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz 

treści tych dokumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 342), nie pełniłem/am w nich służby ani nie 
współpracowałem/am z tymi organami; 

6/ nie ukończyłem 70. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji rady, tj. do dnia 1 września 2020 r.;  
7/ w swoim oświadczeniu upoważniającym Uniwersytet do zaliczenia mnie do liczby pracowników 

prowadzących działalność naukową w danej dyscyplinie w Uniwersytecie wykazałem/łam, że 
dyscyplina: …………………………………………………………………………………………………………………………. stanowi 
…………% przedmiotu mojej działalności naukowej; 

8/ jestem czynny naukowo w rozumieniu § 30 ust. 7 Statutu, czyli w okresie od dnia 1 września 

2016 r.: 
 byłem/am autorem co najmniej dwóch artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach 

naukowych lub w recenzowanych materiałach z międzynarodowych konferencji naukowych, 
zamieszczonych w wykazie tych czasopism i materiałów ogłaszanych przez właściwego ministra 

na potrzeby ewaluacji działalności naukowej bądź indeksowanych w Web of Science lub Scopus 
lub autorem monografii opublikowanej w wydawnictwie znajdującym się w wykazach 
ogłaszanych przez właściwego ministra na potrzeby ewaluacji działalności naukowej lub 

redaktorem monografii opublikowanej w wydawnictwie znajdującym się w wykazach 
ogłaszanych przez właściwego ministra na potrzeby ewaluacji działalności naukowej  
lub 

 kierowałem/am projektem badawczym Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum 

Badań i Rozwoju, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
lub innej zagranicznej lub międzynarodowej agencji grantowej. 

 
Oświadczam, że jestem świadom/a ograniczeń wynikających z art. 32 ust. 1a ustawy - Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce, czyli, że w okresie ww. kadencji członkostwa rady dyscypliny nie można 
łączyć z pełnieniem funkcji organu (Rektora) w Uniwersytecie Wrocławskim lub w innej uczelni.  
 
Ponadto oświadczam, że otrzymałem/am i zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą 
przetwarzania moich danych osobowych w związku z członkostwem w radzie dyscypliny naukowej 
Uniwersytetu Wrocławskiego. 

 
data i podpis (imię i nazwisko) 

 
 

https://sip.lex.pl/#/document/17314502?unitId=art(2)&cm=DOCUMENT
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Informuję, że złożyłem/złożyłam: 

 oświadczenie lustracyjne, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r.  

o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz 
treści tych dokumentów; 

 informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 

października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 
1944-1990 oraz treści tych dokumentów; 

 nie składam ww. dokumentów, urodziłem/am się po dniu 31 lipca 1972 r. 
 
 
 

 
data i podpis (imię i nazwisko) 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
* Zgodnie z § 30 ust. 1 Statutu członkiem danej rady dyscypliny może być czynny naukowo nauczyciel akademicki 
posiadający: 
 tytuł profesora,  
 zatrudnienie na stanowisku profesora Uniwersytetu,  
 stopień doktora habilitowanego,  
 uprawnienia równoważne uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego.  
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Załącznik Nr 6 
do zarządzenia Nr 41/2023 

z dnia 3 marca 2023 r. 
 

 

……………………………………………………………………….. 
/nazwisko, imię, tytuł, stopień, stanowisko/ 
 

………………………………………………………………………. 
jednostka organizacyjna 
 

OŚWIADCZENIE 

O SPEŁNIENIU WYMAGAŃ OKREŚLONYCH W USTAWIE I STATUCIE UWr  
DLA CZŁONKA RADY WYDZIAŁU (WYDZIAŁOWEGO KOLEGIUM ELEKTORÓW) 

BĘDĄCEGO  
PROFESOREM, PROFESOREM UNIWERSYTETU, DOKTOREM HABILITOWANYM 

 
Członek Rady Wydziału …………………………………………………………………………………………. Uniwersytetu 

Wrocławskiego w kadencji obejmującej okres od dnia 1 września 2020 r. do dnia 31 sierpnia 

2024 r. 
 

Oświadczam, świadom/a odpowiedzialności za złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia, że 
spełniam wymagania określone w art. 20 ust. 1 pkt 1-7 w zw. z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 
2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.), tzn.: 
1/ mam pełną zdolność do czynności prawnych; 
2/ korzystam z pełni praw publicznych; 
3/ nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe; 
4/ nie byłem/am karany/a karą dyscyplinarną; 
5/ w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowałem/am w organach 

bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r.  
o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz 
treści tych dokumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 342), nie pełniłem/am w nich służby ani nie 
współpracowałem/am z tymi organami; 

6/ nie ukończyłem/am 70. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji, tj. do dnia 1 września 2020 r. 
 
Oświadczam, że jestem świadom/a ograniczeń wynikających z art. 32 ust. 1a ustawy - Prawo o 
szkolnictwie wyższym i nauce, czyli, że w okresie ww. kadencji członkostwa rady wydziału nie można 
łączyć z pełnieniem funkcji organu (Rektora) w Uniwersytecie Wrocławskim lub w innej uczelni.  
 
Ponadto oświadczam, że otrzymałem/am i zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą 

przetwarzania moich danych osobowych w związku z członkostwem w Radzie Wydziału 
………………..………………… …………..………………………………………………..….. Uniwersytetu Wrocławskiego. 
  

 
data, podpis (imię i nazwisko) 

Informuję, że złożyłem/złożyłam: 

 oświadczenie lustracyjne, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r.  

o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz 
treści tych dokumentów; 

 informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 
października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 
1944-1990 oraz treści tych dokumentów; 

 nie składam ww. dokumentów, urodziłem/am się po dniu 31 lipca 1972 r. 
 

 
data, podpis (imię i nazwisko) 
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Załącznik Nr 7 
do zarządzenia Nr 41/2023 

z dnia 3 marca 2023 r. 
……………………………………………………………………….. 
/nazwisko, imię, stopień naukowy, stanowisko/ 
 

………………………………………………………………………. 
jednostka organizacyjna/kierunek studiów/ Studia Doktoranckie/Kolegium Szkoły Doktorskiej/ numer albumu 
 

ZGODA NA KANDYDOWANIE ORAZ OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WYMAGAŃ 

OKREŚLONYCH W USTAWIE I STATUCIE UWr DLA CZŁONKA RADY WYDZIAŁU 

(WYDZIAŁOWEGO KOLEGIUM ELEKTORÓW) 
NIEBĘDĄCEGO PROFESOREM I DOKTOREM HABILITOWANYM 

 
wyrażam zgodę na kandydowanie do Rady Wydziału ……………………………………………………………………………. 

Uniwersytetu Wrocławskiego na kadencję obejmującą okres od dnia 1 września 2020 r. do dnia 31 
sierpnia 2024 r.  

 
data, podpis (imię i nazwisko) 

Oświadczam, świadom/a odpowiedzialności za złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia, że 
spełniam wymagania określone w art. 20 ust. 1 pkt 1-7 w zw. z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 
2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.), tzn.: 
1/ mam pełną zdolność do czynności prawnych; 
2/ korzystam z pełni praw publicznych; 
3/ nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe; 
4/ nie byłem/am karany/a karą dyscyplinarną; 
5/ w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowałem/am w organach 

bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r.  
o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz 

treści tych dokumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 342), nie pełniłem/am w nich służby ani nie 

współpracowałem/am z tymi organami; 
6/ nie ukończyłem/am 70. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji, tj. do dnia 1 września 2020 r.; 
7/ posiadam wykształcenie wyższe – ten wymóg nie dotyczy studentów. 
 
Oświadczam, że jestem świadom/a ograniczeń wynikających z art. 32 ust. 1a ustawy - Prawo o 
szkolnictwie wyższym i nauce, czyli, że w okresie ww. kadencji członkostwa rady wydziału nie można 
łączyć z pełnieniem funkcji organu (Rektora) w Uniwersytecie Wrocławskim lub w innej uczelni. 
 
Ponadto oświadczam, że otrzymałem/am i zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą 

przetwarzania moich danych osobowych w związku z członkostwem w Radzie Wydziału 
………………..………………… …………..………………………………………………..….. Uniwersytetu Wrocławskiego. 
 

 
data, podpis (imię i nazwisko) 

Informuję, że złożyłem/złożyłam: 

 oświadczenie lustracyjne, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r.  

o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz 
treści tych dokumentów; 

 informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 
października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 
1944-1990 oraz treści tych dokumentów; 

 nie składam ww. dokumentów, urodziłem/am się po dniu 31 lipca 1972 r. 
 

 
data, podpis (imię i nazwisko) 
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Załącznik Nr 8 

do zarządzenia Nr 41/2023 
z dnia 3 marca 2023 r. 

……………………………………………………………………….. 
/nazwisko, imię, tytuł lub stopień naukowy, stanowisko/ 
 

………………………………………………………………………. 
jednostka organizacyjna/kierunek studiów/ Studia Doktoranckie/Kolegium Szkoły Doktorskiej/ numer albumu 
 

ZGODA NA KANDYDOWANIE ORAZ OŚWIADCZENIE  
O SPEŁNIENIU WYMAGAŃ OKREŚLONYCH W USTAWIE I STATUCIE UWr  

DLA CZŁONKA UNIWERSYTECKIEGO KOLEGIUM ELEKTORÓW  
 

Wyrażam zgodę na kandydowanie do Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów Uniwersytetu 
Wrocławskiego na kadencję obejmującą lata 2020-2024. 
 

 
podpis (imię i nazwisko) 

Oświadczam, świadom/a odpowiedzialności za złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia, że 
spełniam wymagania określone w art. 20 ust. 1 pkt 1-5 i 7 w zw. z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 
2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.), tzn.: 
1/ mam pełną zdolność do czynności prawnych; 
2/ korzystam z pełni praw publicznych; 
3/ nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe; 
4/ nie byłem/am karany/a karą dyscyplinarną; 
5/ w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowałem/am w organach 

bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r.  
o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz 

treści tych dokumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 342), nie pełniłem/am w nich służby ani nie 

współpracowałem/am z tymi organami; 
6/ nie ukończyłem/am 70. roku życia do dnia 24 lutego 2020 r.  
 
Oświadczam, że jestem świadom/a ograniczeń wynikających z art. 20 ust. 3 w zw. z art. 25 ust. 3 
ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, czyli, że w ww. okresie członkostwa w Uniwersyteckim 
Kolegium Elektorów nie można łączyć z: 
 pełnieniem funkcji organu (Rektora) w Uniwersytecie Wrocławskim lub w innej uczelni,  

 członkostwem w kolegium elektorów innej uczelni, 
 zatrudnieniem w administracji publicznej. 

 
Ponadto oświadczam, że otrzymałem/am i zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą 
przetwarzania moich danych osobowych w związku z kandydowaniem i członkostwem w Uniwersyteckim 
Kolegium Elektorów Uniwersytetu Wrocławskiego. 
 
 

 

 
data, podpis (imię i nazwisko) 

 
Informuję, że złożyłem/złożyłam: 
 oświadczenie lustracyjne, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r.  

o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz 

treści tych dokumentów; 
 informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 

października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 
1944-1990 oraz treści tych dokumentów; 

 nie składam ww. dokumentów, urodziłem/am się po dniu 31 lipca 1972 r. 
 

 
data, podpis (imię i nazwisko) 
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Załącznik Nr 9 

do zarządzenia Nr 41/2023 
z dnia 3 marca 2023 r. 

 

 ……………………………………………………………………….. 
/nazwisko, imię, tytuł lub stopień naukowy*, stanowisko/ 
 

………………………………………………………………………. 
jednostka organizacyjna 
 

ZGODA NA KANDYDOWANIE ORAZ OŚWIADCZENIE  
O SPEŁNIENIU WYMAGAŃ OKREŚLONYCH W USTAWIE I STATUCIE UWr  

DLA FUNKCJI KIEROWNICZEJ DZIEKANA   
 
Wyrażam zgodę na kandydowanie oraz na pełnienie funkcji Dziekana Wydziału 

…………………………………………………………….………………………………………………………… Uniwersytetu Wrocławskiego 
na kadencję obejmującą okres od dnia 1 września 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2024 r.  

 

 
data, podpis (imię i nazwisko) 

Oświadczam, świadom/a odpowiedzialności za złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia, że 
spełniam wymagania określone w art. 20 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.), a także § ust 59 ust. 2 i § 61 ust. 1 uchwały 
Nr 102/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu 

Uniwersytetu Wrocławskiego, tzn.: 
1/ mam pełną zdolność do czynności prawnych; 
2/ korzystam z pełni praw publicznych; 
3/ nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe; 
4/ nie byłem/am karany/a karą dyscyplinarną; 
5/ w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowałem/am w organach 

bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r.  
o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz 
treści tych dokumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 342), nie pełniłem/am w nich służby ani nie 
współpracowałem/am z tymi organami; 

6/ nie ukończyłem/am 70.roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji, tj. do dnia 1 września 2020 r. 
 
Oświadczam, że jestem świadom/a ograniczeń wynikających z § 61 ust. 2 i 3 Statutu Uniwersytetu 

Wrocławskiego, czyli że funkcji kierowniczej Dziekana nie można łączyć z: 
 pełnieniem innych funkcji kierowniczych w Uniwersytecie Wrocławskim, 
 członkostwem organu kolegialnego innej uczelni; 
 pełnieniem funkcji organu (Rektora) w Uniwersytecie Wrocławskim lub w innej uczelni  
oraz oświadczam, że nie jestem założycielem uczelni niepublicznej. 
 

Ponadto oświadczam, że otrzymałem/am i zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą 

przetwarzania moich danych osobowych w związku z objęciem funkcji kierowniczej Dziekana 
Uniwersytetu Wrocławskiego. 

 
data, podpis (imię i nazwisko) 

Informuję, że złożyłem/złożyłam: 

 oświadczenie lustracyjne, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r.  

o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz 
treści tych dokumentów; 

 informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 
października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 
1944-1990 oraz treści tych dokumentów; 

 nie składam ww. dokumentów, urodziłem/am się po dniu 31 lipca 1972 r. 
 

 
data, podpis (imię i nazwisko) 

 

*Zgodnie z § 61 ust 1 Statutu Dziekanem może być nauczyciel akademicki posiadający tytuł lub stopień naukowy 

doktora habilitowanego. 
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Załącznik Nr 10 
do zarządzenia Nr 41/2023 

z dnia 3 marca 2023 r. 
 

……………………………………………………………………….. 
/nazwisko, imię, tytuł lub stopień naukowy*, stanowisko/ 
 

………………………………………………………………………. 
jednostka organizacyjna 
 

ZGODA NA PEŁNIENIE FUNKCJI ORAZ OŚWIADCZENIE  
O SPEŁNIENIU WYMAGAŃ OKREŚLONYCH W USTAWIE I STATUCIE UWr  

DLA FUNKCJI KIEROWNICZEJ PROREKTORA  
 
Wyrażam zgodę na pełnienie funkcji kierowniczej Prorektora Uniwersytetu Wrocławskiego w kadencji 
obejmującą okres od dnia 1 września 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2024 r.  

 
data, podpis (imię i nazwisko) 

 
Oświadczam, świadom/a odpowiedzialności za złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia, że 
spełniam wymagania określone w art. 20 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.), a także § ust 59 ust. 2 i § 60 ust. 1 uchwały 
Nr 102/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu 
Uniwersytetu Wrocławskiego, tzn.: 
1/ mam pełną zdolność do czynności prawnych; 
2/ korzystam z pełni praw publicznych; 
3/ nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe; 
4/ nie byłem/am karany/a karą dyscyplinarną; 
5/ w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowałem/am w organach 

bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r.  

o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz 
treści tych dokumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 342), nie pełniłem/am w nich służby ani nie 
współpracowałem/am z tymi organami; 

6/ nie ukończyłem/am 70. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji, tj. do dnia 1 września 2020 r. 
 
Oświadczam, że jestem świadom/a ograniczeń wynikających z § 60 ust. 2 i 3 Statutu Uniwersytetu 

Wrocławskiego czyli, że funkcji kierowniczej Prorektora nie można łączyć z: 
 pełnieniem innych funkcji kierowniczych w Uniwersytecie Wrocławskim, 
 członkostwem organu kolegialnego innej uczelni; 
 pełnieniem funkcji organu (Rektora) w Uniwersytecie Wrocławskim lub w innej uczelni  
oraz oświadczam, że nie jestem założycielem uczelni niepublicznej. 
 
Oświadczam, że otrzymałem/am i zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania 
moich danych osobowych w związku z objęciem funkcji kierowniczej Prorektora Uniwersytetu 

Wrocławskiego. 
 

data, podpis (imię i nazwisko) 
Informuję, że złożyłem/złożyłam: 

 oświadczenie lustracyjne, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r.  
o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz 

treści tych dokumentów; 

 informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 
października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 
1944-1990 oraz treści tych dokumentów; 

 nie składam ww. dokumentów, urodziłem/am się po dniu 31 lipca 1972 r. 
 

 
data, podpis (imię i nazwisko) 

 

* Zgodnie z § 60 ust 1 Statutu Prorektorem może być nauczyciel akademicki posiadający tytuł lub stopień naukowy, 

z tym że Prorektorem właściwym do spraw nauki może być nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień 
doktora habilitowanego. 
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Załącznik Nr 11 
do zarządzenia Nr 41/2023 

z dnia 3 marca 2023 r. 
 

 

……………………………………………………………………….. 
/nazwisko, imię, tytuł lub stopień naukowy*, stanowisko/ 
 

………………………………………………………………………. 
jednostka organizacyjna 
 

ZGODA NA PEŁNIENIE FUNKCJI ORAZ OŚWIADCZENIE  
O SPEŁNIENIU WYMAGAŃ OKREŚLONYCH W USTAWIE I STATUCIE UWr  

DLA FUNKCJI KIEROWNICZEJ PRODZIEKANA 
 
Wyrażam zgodę na pełnienie funkcji Prodziekana Uniwersytetu Wrocławskiego na kadencję obejmującą 

okres od dnia 1 września 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2024 r.  
 

data, podpis (imię i nazwisko) 
 
Oświadczam, świadom/a odpowiedzialności za złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia, że 
spełniam wymagania określone w art. 20 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.), a także § ust 59 ust. 2 i § 60 ust. 1 w zw. z 

§ 62 ust. 1 uchwały Nr 102/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 2019 r.  
w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, tzn.: 
1/ mam pełną zdolność do czynności prawnych; 
2/ korzystam z pełni praw publicznych; 
3/ nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe; 
4/ nie byłem/am karany/a karą dyscyplinarną; 
5/ w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowałem/am w organach 

bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r.  
o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz 
treści tych dokumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 342), nie pełniłem/am w nich służby ani nie 
współpracowałem/am z tymi organami; 

6/ nie ukończyłem/am 70. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji, tj. do dnia 1 września 2020 r. 
 
Oświadczam, że jestem świadom/a ograniczeń wynikających z § 60 ust. 2 i 3 w zw. z § 62 ust. 1 
Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego czyli, że funkcji kierowniczej Prodziekana nie można łączyć z: 
 pełnieniem innych funkcji kierowniczych w Uniwersytecie Wrocławskim, 
 członkostwem organu kolegialnego innej uczelni; 
 pełnieniem funkcji organu (Rektora) w Uniwersytecie Wrocławskim lub w innej uczelni  
oraz oświadczam, że nie jestem założycielem uczelni niepublicznej. 
 
Ponadto oświadczam, że otrzymałem/am i zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą 
przetwarzania moich danych osobowych w związku z objęciem funkcji kierowniczej Prodziekana 

Uniwersytetu Wrocławskiego. 
 

data, podpis (imię i nazwisko) 
Informuję, że złożyłem/złożyłam: 

 oświadczenie lustracyjne, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r.  
o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz 
treści tych dokumentów; 

 informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 

października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 
1944-1990 oraz treści tych dokumentów; 

 nie składam ww. dokumentów, urodziłem/am się po dniu 31 lipca 1972 r. 
 

 
data, podpis (imię i nazwisko) 

 
* Zgodnie z § 62 ust. 1 w związku z § 60 ust 1 Statutu Prodziekanem może być nauczyciel akademicki posiadający 

tytuł lub stopień naukowy, z tym że Prodziekanem właściwym do spraw nauki może być nauczyciel akademicki 
posiadający co najmniej stopień doktora habilitowanego. 
 

https://sip.lex.pl/#/document/17314502?unitId=art(2)&cm=DOCUMENT


21 

 

Załącznik Nr 12 
do zarządzenia Nr 41/2023 

z dnia 3 marca 2023 r. 
 

 

……………………………………………………………………….. 
/nazwisko, imię, tytuł lub stopień naukowy, stanowisko/ 
 

………………………………………………………………………. 
jednostka organizacyjna/adres w przypadku osób spoza wspólnoty uniwersyteckiej 
 

 

ZGODA NA PEŁNIENIE FUNKCJI ORAZ OŚWIADCZENIE  
O SPEŁNIENIU WYMAGAŃ OKREŚLONYCH W USTAWIE I STATUCIE UWr  

DLA FUNKCJI KIEROWNICZEJ  
DYREKTORA GENERALNEGO/DYREKTORA FINANSOWEGO 

 
wyrażam zgodę na pełnienie funkcji kierowniczej Dyrektora ………………………………. Uniwersytetu 
Wrocławskiego.    

 
data, podpis (imię i nazwisko) 

 

Oświadczam, świadom/a odpowiedzialności za złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia, że 
spełniam wymagania określone w art. 20 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.), a także § 59 ust. 2 uchwały Nr 102/2019 
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu 
Wrocławskiego, tzn.: 
1/ mam pełną zdolność do czynności prawnych; 
2/ korzystam z pełni praw publicznych; 
3/ nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe; 
4/ nie byłem/am karany/a karą dyscyplinarną; 
5/ w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowałem/am w organach 

bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r.  
o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz 

treści tych dokumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 342), nie pełniłem/am w nich służby ani nie 
współpracowałem/am z tymi organami; 

6/ posiadam wykształcenie wyższe; 
7/ nie ukończyłem/am 70. roku życia. 
 
Ponadto oświadczam, że otrzymałem/am i zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą 
przetwarzania moich danych osobowych w związku z objęciem funkcji kierowniczej Dyrektora 

……………………. Uniwersytetu Wrocławskiego. 
 

 
data, podpis (imię i nazwisko) 

Informuję, że złożyłem/złożyłam: 

 oświadczenie lustracyjne, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r.  

o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz 
treści tych dokumentów; 

 informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 
października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 
1944-1990 oraz treści tych dokumentów; 

 nie składam ww. dokumentów, urodziłem/am się po dniu 31 lipca 1972 r. 
 

 
data, podpis (imię i nazwisko) 
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Załącznik Nr 13 

do zarządzenia Nr 41/2023 
z dnia 3 marca 2023 r. 

OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE 
 
Część A 
 

 

Ja  syn/córka  

 (imię i nazwisko, nazwisko rodowe, inne nazwiska 
używane w latach 1944-1990) 

 (imię ojca) 

 

 

urodzony/urodzona  

 (data i miejsce urodzenia) 

 

 

zamieszkały/zamieszkała  

 (adres zamieszkania) 

 

 

legitymujący się/legitymująca się  

 (nazwa i dokument stwierdzający tożsamość, jego numer  
i numer PESEL) 

 

 

wykonujący/wykonująca funkcję publiczną albo ubiegający się/ubiegająca się o objęcie lub 

wykonywanie funkcji publicznej 
 

 

 
(funkcja publiczna określona w art. 4 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji  

o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów) 
 

 

 

świadom/świadoma odpowiedzialności za złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia, po 

zapoznaniu się z treścią ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji  

o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych 

dokumentów (Dz. U. z 2023 poz. 342) oświadczam, że nie pracowałem/nie 

pracowałam, nie pełniłem/nie pełniłam służby ani nie byłem/nie byłam 

współpracownikiem* w rozumieniu art. 3a powołanej ustawy, organów bezpieczeństwa 

państwa w rozumieniu art. 2 powołanej ustawy, w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 

lipca 1990 r. 
 

 

 

 

 

 

   
(miejscowość, data)  (własnoręczny podpis) 
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Ja  syn/córka  

 (imię i nazwisko, nazwisko rodowe, inne nazwiska 
używane w latach 1944-1990) 

 (imię ojca) 

 

 

urodzony/urodzona  

 (data i miejsce urodzenia) 

 

 

zamieszkały/zamieszkała  

 (adres zamieszkania) 

 

 

legitymujący się/legitymująca się  

 (nazwa i dokument stwierdzający tożsamość, jego numer  
i numer PESEL) 

 

 

wykonujący/wykonująca funkcję publiczną albo ubiegający się/ubiegająca się o objęcie lub 

wykonywanie funkcji publicznej* 
 

 

 
(funkcja publiczna określona w art. 4 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji  

o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów) 
 

 

 

świadom/świadoma odpowiedzialności za złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia, po 

zapoznaniu się z treścią ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji  

o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych 

dokumentów, oświadczam, że pracowałem/pracowałam, pełniłem/pełniłam służbę, 

byłem/byłam współpracownikiem* w rozumieniu art. 3a powołanej ustawy, organów 

bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 powołanej ustawy, w okresie od dnia  
 

 

 

 

 

 

   
(miejscowość, data)  (własnoręczny podpis) 
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Część B** 

Lp. 

Organ bezpieczeństwa państwa określony w art. 2 
ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu 
informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa 

państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych 
dokumentów 

Funkcja 
Data podjęcia  

i zakończenia pracy, 
służby lub współpracy 

    

 

Dodatkowo wyjaśniam: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
(miejscowość, data)  (własnoręczny podpis) 

 

 

 

 

 

 
 __________________________________  
* Właściwe podkreślić 
 
** Wypełniają osoby, które oświadczyły, że służyły, pracowały lub współpracowały z organami bezpieczeństwa 
państwa, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji  
o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów w okresie  
od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.  
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Załącznik Nr 14 
do zarządzenia Nr 41/2023 

z dnia 3 marca 2023 r. 
 

INFORMACJA O ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGO 
 

 

 

 

Ja  syn*/córka*  

 (imię i nazwisko)  (imię ojca) 
 

  Nr PESEL   

 (PESEL)  

 

 

 

informuję, że oświadczenie lustracyjne, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia  

18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa 

państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 342) 

złożyłem*/złożyłam* 
 

 

 

 

w dniu  

 

(data złożenia oświadczenia) 

do  

 

(organ któremu przedłożono oświadczenie) 

w związku z  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

   
(miejscowość, data)  (własnoręczny podpis) 

 
 

 

 

 

 ___________________  
* właściwe podkreślić 
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Załącznik Nr 15 
do zarządzenia Nr 41/2023 

z dnia 3 marca 2023 r. 
 
 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
dla osób pełniących funkcje Rektora, członków organów, członków 

Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów oraz osób pełniących funkcje kierownicze 

Uniwersytetu Wrocławskiego 
 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 4.05.2016, str. 1-88,  

z późn. zm.), zwanego dalej RODO, informujemy że: 
 

1. Administratorem, zobowiązanym do zapewnienia, aby przetwarzanie Państwa danych 

osobowych odbywało się zgodnie z przepisami jest Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 
1, 50-137 Wrocław. 
 

2. Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować 

poprzez adres e-mail: IOD@uwr.edu.pl 

 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO 

(„przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze”), w związku z art. 20 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 

20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.), w celu umożliwienia członkostwa  

w organach Uniwersytetu lub pełnienia funkcji kierowniczych. 
 

4. Dane osobowe będą udostępniane jedynie osobom upoważnionym przez administratora  

i zobowiązanym do zachowania tajemnicy, a innym osobom lub podmiotom jedynie  

w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. 
 

Ponadto, informujemy że: 
 

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

określonych w pkt 3, a także z uwzględnieniem innych obowiązujących przepisów. 
 

6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Uprawnienia te mogą być ograniczone przez 

szczególne przepisy prawa. 
 

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie uniemożliwia 

członkostwo w organach Uniwersytetu, w Uniwersyteckim Kolegium Elektorów, pełnienie 

funkcji Rektora oraz pełnienie funkcji kierowniczych w Uniwersytecie Wrocławskim. 
 

8. Państwa dane osobowe nie posłużą do podejmowania jakichkolwiek decyzji opartych na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu. 
 

9. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 
 

mailto:IOD@uwr.edu.pl

