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BR.001.1.2023.IK   

 

Protokół Nr 2/2023 posiedzenia  

Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego  

22 lutego 2023 r. 

 

     

Skład posiedzenia Senatu:  Obecnych: 

JM Rektor – Przewodniczący Senatu, oraz: 1 

27 przedstawicieli profesorów i profesorów Uniwersytetu 24 

11 przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich 8 

1 przedstawiciel doktorantów 1 

10 przedstawicieli studentów 4 

3 przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 2 

18 osób uczestniczących z głosem doradczym 14 

   

Uprawnionych do głosowania: 49 40 

 

Lp. imię,  nazwisko obecność 

I. Rektor Przewodniczący Senatu  

1. prof. dr hab. Robert Olkiewicz obecny 

II. Przedstawiciele profesorów i profesorów uniwersytetu  

2. prof. dr hab. Robert Alberski obecny 

3. dr hab. Sławomir Berski prof. UWr obecny 

4. prof. dr hab. Artur Błażejewski  obecny 

5. prof. dr hab. Gabriela Bugla-Płoskońska obecna  

6. prof. dr hab. Marcin Cieński nb. uspr. 

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

8. prof. dr hab. Mariusz Jabłoński obecny 

9. dr hab. Wioletta Jedlecka prof. UWr obecna 

10. prof. dr hab. Tomasz Jurdziński obecny 

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

12. dr hab. Maciej Kryza prof. UWr obecny 

13. dr hab. Robert Kucharczyk prof. UWr obecny 

14. dr hab. Arkadiusz Lewicki prof. UWr  obecny 

15. prof. dr hab. Jerzy Marcinkowski nb. uspr. 

16. dr hab. Henryk Marszałek prof. UWr nb. uspr. 

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 nb. uspr. 

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 nb. uspr. 

31. dr hab. Paweł Klint prof. UWr obecny 

32. dr hab. Barbara Kowalczyk obecna 

33. dr hab. Jakub Michaliszyn nb. 

34. mgr Iwona Nowicka nb.uspr. 

35. dr Tomasz Ossowski obecny 



 

2 

36. dr hab. Jarosław Panek prof. UWr obecny 

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 nb.  

42. stud. Bartosz Rogacki obecny 

43. stud. Agata Rzepa obecna 

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 nb. uspr. 

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 nb. 

4. dr Maria Hulicka obecna 

5. dr Anna Kałużna obecna 

6. stud. Patryk Korolko obecny 

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 nb. uspr. 

12. dr Olga Nowaczyk Robert Resigová - Kielawski 

13. dr hab. Jacek Przygodzki prof. UWr obecny 

14. dr Leszek Ryk obecny 

15. mgr Elżbieta Solarewicz obecna 

16. dr Katarzyna Uczkiewicz nb. uspr. 

17. prof. dr hab. Robert Wieczorek obecny 

18. dr Anna Wieczorkowska obecna 

 

 

  

Przewodniczył: Rektor prof. Robert Olkiewicz 

Protokołowała: mgr Iwona Kryszak 

Załączniki: lista obecności  
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Rektor prof. R. Olkiewicz: 

• powitał zebranych, 

• poinformował o nieobecności na posiedzeniu Pani prorektor ds. projektów i relacji 

międzynarodowych (urlop), 

• przeszedł do punktu „przyjęcie porządku obrad” i przypomniał, że głosowanie jest jawne, 

czyli należy podnieść rękę oraz nacisnąć odpowiedni przycisk pilota, 

• przypomniał o konieczności uruchomienia pilotów. 

 

1. Przyjęcie porządku obrad.  

 

Rektor: 

• zapytał, czy są uwagi do porządku obrad, 

• wobec braku uwag zarządził jawne głosowanie. 

 

Wyniki głosowania: 

Głosy oddane Głosy za Głosy przeciw Głosy wstrzymujące się 

38 38 0 0 

 

Senat przyjął następujący porządek obrad:    

1. Przyjęcie porządku obrad.  

2. Przyjęcie protokołu posiedzenia Senatu UWr z 25 stycznia 2023 r. 

3. Komunikaty i informacje. 

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

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

Gubernatora na stanowisku profesora Uniwersytetu. 

4.2 Wniosek Wydziału Matematyki i Informatyki w sprawie zatrudnienia dr. hab. Piotra 

Borodulina-Nadziei na stanowisku profesora Uniwersytetu. 

4.3 Wniosek Wydziału Matematyki i Informatyki w sprawie zatrudnienia dr. hab. Pawła 

Lorka na stanowisku profesora Uniwersytetu. 

4.4 Wniosek Wydziału Nauk Biologicznych w sprawie zatrudnienia dr hab. Joanny 

Hildebrand na stanowisku profesora Uniwersytetu. 

4.5 Wniosek Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych w sprawie zatrudnienia dr 

hab. Agaty Kubali na stanowisku profesora Uniwersytetu. 

4.6 Wniosek Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych w sprawie zatrudnienia dr. 

hab. Lecha Marka na stanowisku profesora Uniwersytetu. 

4.7 Wniosek Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych w sprawie zatrudnienia dr. 

hab. Cezarego Wąsa na stanowisku profesora Uniwersytetu. 

5. Zmiana w Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej – ref. JM Rektor. 

6. Zmiana w senackiej Komisji Finansów powołanej na kadencję 2020-2024 - ref. JM Rektor. 

7. Wyłonienie kandydata Uniwersytetu Wrocławskiego do II edycji Nagrody Heisiga – ref. JM 

Rektor 

8. Wnioski dydaktyczne: 

8.1 Regulamin kursów prowadzonych na zasadach odpłatności w Uniwersytecie 

Wrocławskim – ref. Prorektor ds. Nauczania. 

8.2 Wniosek Wydziału Nauk Biologicznych w sprawie programu studiów dla kierunku 

biologia, studia stacjonarne I i II stopnia dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się 

od roku akademickiego 2023/2024 – ref. Dziekan. 

8.3 Wniosek Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w sprawie wzoru dyplomu 

ukończenia studiów wspólnych II stopnia na kierunku konsulting prawny i 

gospodarczy prowadzonym przez Uniwersytet Wrocławski i Uniwersytet Ekonomiczny 

we Wrocławiu – ref. Dziekan.  

9. Wnioski organizacyjne: 

9.1 Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie ogólnouniwersyteckiej jednostki 

organizacyjnej pod nazwą Uniwersyteckie Centrum Humanistyki Cyfrowej – ref. JM 

Rektor. 

10. Wolne wnioski. 
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2. Przyjęcie protokołu posiedzenia Senatu UWr z 25 stycznia 2023 r. 

 

Rektor: 

• poinformował, że do protokołu wpłynęły uwagi, które zostały uwzględnione, a poprawiona 

treść protokołu została udostępniona Senatorom przed głosowaniem, 

• zapytał, czy są inne uwagi do protokołu, 

• wobec braku uwag zarządził głosowanie jawne. 

 

Wyniki głosowania: 

Głosy oddane  Głosy za Głosy przeciw Głosy wstrzymujące się 

38 38 0 0 

Protokół został przyjęty. 

 

3. Komunikaty i informacje. 

 

Rektor: 

• poinformował, iż z Ministerstwo przekazało 20 lutego br. kwotę 29 mln. 600 tys. na cały 

rok na podwyżki dla wszystkich pracowników,  

• uzupełnił, że podwyżki zostaną naliczone od 1 stycznia 2023 r., z wyrównaniem, a 

szczegóły zostaną ustalone ze Związkami Zawodowymi na spotkaniu zaplanowanym po 

posiedzeniu Senatu, 

• podkreślił, że ma nadzieję, iż spotkanie zakończy się podpisaniem porozumienia, co 

umożliwi jak najszybsze wypłaty, 

• przypomniał, że jest zobowiązany przepisami Statutu UWr o poinformowaniu o odpisach 

narzutów obowiązujących na 2023 r., tj.: 

o nie ma większych zmian, jedyna nowość to uwzględnienie postulatów 

kierowników projektów i wprowadzenie zapisu, że 25 % kosztów 

pośrednich należy uzgodnić z kierownikiem jednostki, w której projekt jest 

realizowany,  

o pozostałe warunki nie ulegają zmianie, nadal obowiązuje zapis o 

proporcjach narzutów kosztów pośrednich, tj. 70% pozostaje w jednostce 

realizującej projekt, 30% to koszty centralne, 

• odniósł się do procedury awansów podkreślając, że obecnie przebiega ona dwutorowo, 

gdyż nie wszystkie wydziały uchwaliły wydziałowe kryteria awansowe, 

• podkreślił, że procedura awansowa musi być jednakowa, 

• zobowiązał dziekanów do uchwalenia, do końca marca br., wydziałowych kryteriów 

awansów przypominając, że Zespół ds. awansów zostanie rozwiązany 31 marca 2023 br. 

i bez wspomnianych kryteriów nie będzie można procedować wniosków.  

 

Prorektor ds. badań naukowych prof. A. Błażejewski: 

• poinformował, że z grona dziekańskiego powinna wyjść rekomendacja dotycząca 

kandydatów do nagrody Prezesa Rady Ministrów i nagrody Ministra Edukacji i Nauki, w 

związku z czym po posiedzeniu Senatu zaprasza dziekanów na krótkie spotkanie i 

głosowanie, 

• zaznaczył, że tylko w jednym przypadku występuje konflikt, tj. do nagrody za całokształt 

dorobku trzeba będzie wytypować jednego z kandydatów, 

• przekazał, że ukaże się zarządzenie w sprawie podniesionych stawek wynagrodzeń dla 

promotorów i recenzentów (wprowadzone zostały ostatnie poprawki), 

• podzielił się informacją, iż na posiedzeniu Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, 

gdzie reprezentował UWr, przegłosowano jednogłośnie postulat – inicjatywę JM Rektora 

prof. Roberta Olkiewicza - o zwrócenie się do Ministerstwa o zwiększoną subwencję dla 

uczelni, które mają na utrzymaniu zabytkowe obiekty (pozytywna opinia ministra 

Murdzka). 
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Prorektor ds. finansów i rozwoju prof. R. Wieczorek: 

• sprecyzował, że ministerstwo przekazało kwotę 29.630.900 zł na rok, ale zostanie ona 

częściowo skonsumowana przez podwyżki ustawowe, tj. podwyższenie minimalnego 

wynagrodzenia profesora, co pociąga za sobą dodatkowe regulacje, a ministerstwo nie 

przekazało dodatkowych środków. 

 

Rektor: 

• zaznaczył, iż, zgodnie z regulacjami ustawowymi, dwustu pracownikom uczelni 

podniesiono minimalne wynagrodzenie zasadnicze. 

 

Prorektor ds. nauczania prof. Ł. Machaj: 

• przypomniał, że w budżecie Prorektora ds. nauczania jest kwota zarezerwowana na 

promocję dydaktyki płatnej i z tej puli wydatkowano już ok. 60%  środków,  

• prosił o sprawne składanie wniosków, gdyż są one załatwiane w kolejności zgłaszania, a 

fundusz się kurczy. 

 

Rektor: 

• poinformował, iż uchwałą z 26 stycznia 2023 r. Sejmiku Doktorantów UWr powołany 

został nowy Przewodniczący Samorządu Doktorantów Pan mgr Łukasz Rozwadowski, 

• poprosił o uczczenie chwilą ciszy pamięć zmarłych pracowników Uczelni: 

prof. Bogusław Gediga z Instytutu Archeologii 

Zofia Kalota z Księgowości 

dr Barbara Rozciecha z Instytutu Socjologii 

dr hab. Witold Więsławski z Instytutu Matematycznego 

dr hab. Jacek Zienkiewicz z Instytutu Matematycznego 

 

Dziekan prof. M. Tomczak; 

• dodał, że odszedł także pierwszy dziekan WFiA prof. Stefan Mróz 

 

4.Opinie w sprawach zatrudnienia 

 

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

Gubernatora na stanowisku profesora Uniwersytetu. 

 

Dziekan prof. D. Nowak: 

• poprosiła o poparcie kandydatury, 

• przedstawiła sylwetkę i osiągnięcia kandydata (vide materiały na posiedzenie Senatu), w 

oparciu o wydziałowe kryteria awansów podkreślając liczne zdobyte nagrody (w tym 

zagraniczne), współpracę kandydata z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi oraz to, że 

badania prowadzone przez dr. hab. Gubernatora mają duży potencjał aplikacyjny, 

 

Rektor: 

• zapytał, czy są jakieś pytania, 

• w związku z brakiem pytań zarządził głosowanie tajne. 

 

Wyniki głosowania: 

Głosy oddane Głosy za Głosy przeciw Głosy wstrzymujące się 

37 37 0 0 

Uchwała nr 11/2023 

 

 

4.2 Wniosek Wydziału Matematyki i Informatyki w sprawie zatrudnienia dr. hab. 

Piotra Borodulina-Nadziei na stanowisku profesora Uniwersytetu. 

 

Rektor: 

• poprosił o zwięzłe referowanie informacji nt. kandydatów, gdyż obszerne informacje 

zostały udostępnione Senatorom w materiałach na posiedzenie. 

 



 

6 

Dziekan prof. T. Jurdziński: 

• przybliżył sylwetkę kandydata, podkreślając osiągniecia i aktywność dydaktyczną oraz 

naukową (vide materiały na posiedzenie Senatu), 

• poprosił o poparcie kandydatury. 

 

Rektor: 

• zapytał o uwagi, 

• w związku z brakiem uwag zarządził głosowanie tajne. 

 

Wyniki głosowania: 

Głosy oddane Głosy za Głosy przeciw Głosy wstrzymujące się 

37 37 0 0 

Uchwała nr 12/2023 

 

4.3 Wniosek Wydziału Matematyki i Informatyki w sprawie zatrudnienia dr. prof. 

Pawła Lorka na stanowisku profesora Uniwersytetu. 

 

Dziekan prof. T. Jurdziński: 

• przybliżył sylwetkę kandydata habilitowanego w 2022 r. (vide materiały na posiedzenie 

Senatu), 

• poprosił gorąco o poparcie kandydatury. 

 

Rektor: 

• zapytał o uwagi, 

• w związku z brakiem uwag zarządził głosowanie tajne. 

 

Wyniki głosowania: 

Głosy oddane Głosy za Głosy przeciw Głosy wstrzymujące się 

37 34 0 3 

Uchwała nr 13/2023 

 

4.4 Wniosek Wydziału Nauk Biologicznych w sprawie zatrudnienia dr prof. Joanny 

Hildebrand na stanowisku profesora Uniwersytetu. 

 

W zastępstwie nieobecnego dziekana prof. M. Kadeja referowała dr hab. Małgorzata Janicka, 

prof. UWr: 

• przybliżyła sylwetkę kandydatki (vide materiały na posiedzenie Senatu), 

• poprosiła o poparcie kandydatury spełniającej z nadwyżką kryteria awansowe wydziału. 

 

Rektor: 

• zapytał o uwagi, 

• w związku z brakiem uwag zarządził głosowanie tajne. 

 

Wyniki głosowania: 

Głosy oddane Głosy za Głosy przeciw Głosy wstrzymujące się 

37 36 1 0 

Uchwała nr 14/2023 

 

 

4.5 Wniosek Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych w sprawie 

zatrudnienia dr hab. Agaty Kubali na stanowisku profesora Uniwersytetu. 

 

Dziekan prof. P. Klint: 

• Poinformował, ze wydział zgłosił trzy wnioski i wszystkie spełniają uchwalone po koniec 

2022 roku kryteria awansowe, 

• przedstawił sylwetkę kandydatki (vide materiały na posiedzenie Senatu) specjalizującej 

się w sztuce greckiej. 

 

Rektor: 

• zapytał o uwagi, 
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• w związku z brakiem uwag zarządził głosowanie tajne. 

 

Wyniki głosowania: 

Głosy oddane Głosy za Głosy przeciw Głosy wstrzymujące się 

36 33 2 1 

Uchwała nr 15/2023 

 

 

4.6 Wniosek Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych w sprawie 

zatrudnienia dr. hab. Lecha Marka na stanowisku profesora Uniwersytetu. 

 

Dziekan prof. P. Klint: 

• przybliżył osiągnięcia i sylwetkę kandydata - archeologa,  bronioznawcy,  kastelologa 

(vide materiały na posiedzenie Senatu), 

• poprosił o poparcie wniosku. 

Rektor: 

• zapytał o uwagi, 

• w związku z brakiem uwag zarządził głosowanie tajne. 

 

Wyniki głosowania: 

Głosy oddane Głosy za Głosy przeciw Głosy wstrzymujące się 

36 36 0 0 

Uchwała nr 16/2023 

 

 

4.7 Wniosek Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych w sprawie 

zatrudnienia dr. hab. Cezarego Wąsa na stanowisku profesora Uniwersytetu. 

 

Dziekan prof. P. Klint: 

• przybliżył osiągnięcia i sylwetkę kandydata, historyka sztuki i architekta (vide materiały 

na posiedzenie Senatu). 

• poprosił o poparcie wniosku. 

Rektor: 

• zapytał o uwagi, 

• w związku z brakiem uwag zarządził głosowanie tajne. 

 

Wyniki głosowania: 

Głosy oddane Głosy za Głosy przeciw Głosy wstrzymujące się 

35 31 1 3 

Uchwała nr 17/2023 

 

5.Zmiana w Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej. 

 

Rektor: 

• poinformował, że odwołanie ze składu komisji jest spowodowane rezygnacją 

przedstawiciela Samorządu Studentów Pana Arkadiusza Smugowskiego, 

• zaznaczył, iż ma nadzieję, iż zostanie wkrótce zgłoszona przez Samorząd Studentów 

nowa kandydatura. 

 

Rektor: 

• zapytał o uwagi, 

• w związku z brakiem uwag zarządził głosowanie tajne. 

 

Wyniki głosowania: 

Głosy oddane Głosy za Głosy przeciw Głosy wstrzymujące się 

37 33 4 0 

Uchwała nr 18/2023 
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6.Zmiana w senackiej Komisji Finansów powołanej na kadencję 2020-2024. 

 

Rektor: 

• poinformował, iż odwołanie ze składu komisji spowodowane jest złożeniem rezygnacji 

przedstawiciela Samorządu Studentów Pana Michała Jerza. 

• zaznaczył, iż ma nadzieję, iż zostanie wkrótce zgłoszona przez Samorząd Studentów 

nowa kandydatura do Komisji Finansów. 

Rektor: 

• zapytał o uwagi, 

• w związku z brakiem uwag zarządził głosowanie tajne. 

 

Wyniki głosowania: 

Głosy oddane Głosy za Głosy przeciw Głosy wstrzymujące się 

37 32 5 0 

Uchwała nr 19/2023 r. 

 

7.Wyłonienie kandydata Uniwersytetu Wrocławskiego do II edycji Nagrody Heisiga. 

 

Rektor zreferował, że: 

• nagroda fundowana jest z prywatnych środków prof. Heisiga, 

• jej wysokość to 200 tys. zł., 

• przyznawana raz na dwa lata, 

• mogą się o nią ubiegać kandydaci z różnych uczelni (lista uczelni została podana w 

Regulaminie),  

• dwa lata temu otrzymał ją profesor nauk medycznych z Uniwersytetu Jagiellońskiego, 

• Uniwersytet Wrocławski ma dwóch kandydatów do nagrody: 

o prof. Marcina Wodzińskiego za cykl monografii dotyczących judaistyki,  

o prof. Lechosława Latosa – Grażyńskiego za osiągniecia w chemii porfiryn, 

szczególnie za odkrycie tzw. odwróconej porfiryny, 

• więcej o kandydatach mogą powiedzieć dziekani wydziałów. 

Rektor otworzył dyskusję. 

 

Prof. J. Sobczyk: 

• poprosił dziekana prof. S. Berskiego o wyjaśnienie na czym polega znaczenie opisanych 

w osiągnięciach kandydata związków chemicznych. 

 

Dziekan prof. S. Berski omówił zasługi kandydata podkreślając, że: 

• prof. Lechosław Latos – Grażyński jest najbardziej utytułowanym naukowcem Wydziału 

Chemii, postacią znaną i docenianą, z ogromnym doświadczeniem, laureatem nagrody 

Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, 

• profesor należy do najczęściej cytowanych chemików prowadzących badania naukowe w 

Polsce, IH 54, 

• największe odkrycie kandydata to tzw. odwrócona porfiryna występująca w chlorofilach i 

hemoglobinie, 

• ważkość tego odkrycia może stanowić podstawę do syntezy sztucznej krwi, 

 

Rektor: 

• zaznaczył, że, jeśli dobrze zrozumiał prof. Sobczyka, to chodziło o przybliżenie dokonań 

kandydata w bardziej zrozumiały dla wszystkich sposób, gdyż pojęcia chemiczne nie 

wszystkim wiele mówią, 

• przypomniał, że procedura jest taka, że Senatorowie muszą wybrać jednego kandydata, 

• poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej prof. Pawła Klinta o wyjaśnienie 

specyfiki głosowania. 
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Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej: 

• przypomniał, że należy pamiętać, iż głos można oddać tylko na jedną osobę,  

• zaznaczył, że korzystając z przycisków A i B na pilocie można oddać głos na kandydata: 

A – prof. Lechosława Latosa – Grażyńskiego lub B – prof. Marcina Wodzińskiego, 

• dodał, iż, aby kandydatura przeszła musi uzyskać 21 głosów (połowa obecnych 

uprawnionych do głosowania plus jeden głos),  

• uzupełnił, iż, jeśli żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej liczby głosów, głosowanie 

zostanie powtórzone. 

 

Rektor: 

• podkreślił, że w tym głosowaniu nie ma opcji „wstrzymuję się od głosu”, Senatorowie 

muszą się za jakąś kandydaturą opowiedzieć, 

• przypomniał, że przycisk A to głos za  prof. Lechosławem Latosem – Grażyńskim,  przycisk 

B to głos za prof. Marcinem Wodzińskim, 

• zarządził głosowanie tajne. 

 

Wyniki głosowania: 

Głosy oddane Głosy za kandydatem A Głosy za kandydatem B 

38 23 15 

Uchwała nr 20/2023 

 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej podsumował, iż wynik głosowania oznacza poparcie 

kandydatury prof. Lechosława Latosa – Grażyńskiego do nagrody im. Heisiga. 

 

Rektor: 

• pogratulował kandydatowi, 

• przypomniał, że kandydat z Uniwersytetu Wrocławskiego jest jednym z wielu, 

• zaznaczył, ze nagrodę otrzyma osoba wyłoniona ostatecznie przez Komitet Nagrody. 

 

8.Wnioski dydaktyczne: 

 

8.1 Regulamin kursów prowadzonych na zasadach odpłatności w Uniwersytecie 

Wrocławskim. 

 

Prorektor ds. nauczania: 

• zaznaczył, że omawiany regulamin przypomina ten uchwalony w grudniu odnośnie 

szkoleń, 

• przypomniał o różnicy między szkoleniami i kursami (długość trwania, liczba zajęć), 

uwypuklając, że kursy są czymś pośrednim między szkoleniami a studiami 

podyplomowymi, 

• przedstawił filary projektu regulaminu kursów:  

o zupełność regulacji - wszystko ustalone w regulaminie, w tym także wzory 

dokumentów,  

o swoboda  merytoryczna, techniczna, formalna, jeśli chodzi o otwieranie 

tego typu kursów (może otworzyć każda jednostka, także 

administracyjna),  

o swobodny dobór metod dydaktycznych i brak górnych i dolnych granic co 

do liczby  godzin, 

o debiurokratyzacja procesu,  

o załączone szablony jako niezbędne minimum,  

• podziękował wszystkim jednostkom, które brały udział w tworzeniu regulaminu: Działowi 

Finansowemu, Działowi ds. Komunikacji, Biuru Radców Prawnych, Działowi 

Organizacyjnemu oraz Działowi Nauczania i Senator prof. Gabrieli Bugli - Płoskońskiej za 

uwagi merytoryczne, 

• zachęcił, zwłaszcza władze dziekańskie, do rozpowszechniania wśród pracowników 

informacji o nowych możliwościach płatnej dydaktyki (możliwości dodatkowego 

wynagrodzenia). 
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Rektor: 

• zapytał o uwagi, 

• w związku z brakiem uwag zarządził głosowanie jawne. 

 

Wyniki głosowania: 

Głosy oddane Głosy za Głosy przeciw Głosy wstrzymujące się 

37 37 0 0 

Uchwała nr 21/2023 

 

8.2 Wniosek Wydziału Nauk Biologicznych w sprawie programu studiów dla 

kierunku biologia, studia stacjonarne I i II stopnia dla cyklu kształcenia 

rozpoczynającego się od roku akademickiego 2023/2024. 

 

W zastępstwie dziekana WNB referowała dr hab. Elżbieta Myśków, która: 

• poprosiła o poparcie wniosku, 

• wyjaśniła, że zmiany związane są z tym, iż na drugim stopniu zostanie wprowadzona 

specjalność w języku angielskim oraz zostanie zmniejszona liczba godzin dydaktycznych 

na I i na II stopniu, gdyż liczba ta przekraczała dozwoloną, 

• dodała, że wniosek poparła Rada Wydziału i senacka Komisja Nauczania. 

 

Rektor: 

• zapytał o uwagi, 

• w związku z brakiem uwag zarządził głosowanie jawne. 

 

Wyniki głosowania: 

Głosy oddane Głosy za Głosy przeciw Głosy wstrzymujące się 

38 38 0 0 

Uchwała nr 22/2023 

 

8.3 Wniosek Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w sprawie wzoru dyplomu 

ukończenia studiów wspólnych II stopnia na kierunku konsulting prawny i 

gospodarczy prowadzonym przez Uniwersytet Wrocławski i Uniwersytet 

Ekonomiczny we Wrocławiu.  

 

Rektor: 

• poprosił dziekana prof. J. Przygodzkiego o wyjaśnienie z czego wynika, że Senat  

zatwierdza wzory dyplomów. 

 

Dziekan prof. J. Przygodzki: 

• odpowiedział, że takie są regulacje prawne, 

• wyjaśnił, że omawiany dyplom dotyczy studiów wspólnych i jest wspólny dla dwóch 

uczelni, tj. Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego, 

• dodał, że błąd został zauważony przez Uniwersytet Ekonomiczny, który w swoim wzorze 

nieprawidłowo zapisał łacińską nazwę, tj. Universitas Oeconomica in Wratislaviensis, 

zamiast poprawnej: Universitas Oeconomica Wratislaviensis, 

• prosił o poparcie wniosku. 

 

Rektor: 

• zaznaczył, że sprawa jest oczywista, 

• w związku z brakiem uwag zarządził głosowanie jawne. 

 

Wyniki głosowania: 

Głosy oddane Głosy za Głosy przeciw Głosy wstrzymujące się 

37 37 0 0 

Uchwała nr 23/2023 
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9.Wnioski organizacyjne: 

 

9.1 Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie ogólnouniwersyteckiej 

jednostki organizacyjnej pod nazwą Uniwersyteckie Centrum Humanistyki 

Cyfrowej. 

 

Do punktu 9.1 porządku obrad zaproszony został prof. Marcin Wodziński 

Rektor: 

• poinformował, że dyskusje w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Uniwersyteckie 

Centrum Humanistyki Cyfrowej odbywały się na radach wydziałów i wydziały tę inicjatywę 

poprały, 

• zaznaczył, że uwagi do Regulaminu zgłosił Wydział Matematyki i Informatyki  – chodziło 

o doprecyzowanie, że Centrum będzie pełniło w stosunku do wydziałów rolę doradczą, 

• dodał, że WMiI zgłosił także pracownika z Instytutu Informatyki do Rady Naukowej 

Centrum, 

• otworzył dyskusję. 

 

Prodziekan dr hab. R. Kucharczyk: 

• zapytał czy Regulamin ustala rektor na mocy zarządzenia, 

• odniósł się do treści Regulaminu podkreślając, że występują w nim nieścisłości, 

regulamin wymaga poprawek językowych, gdyż jest napisany niechlujnie i 

niekonsekwentnie, 

• zaznaczył, że naniósł stosowne poprawki i chciałby je przekazać, 

• dodał, że poprawki te zgłosił po Radzie Wydziału, ale trafiły w próżnię. 

 

Rektor zapytał komu zgłoszone zostały uwagi. 

Prodziekan dr hab. R. Kucharczyk odpowiedział, że osobie, która była obecna w związku z 

Centrum na Radzie Wydziału. 

 

Rektor: 

• zaznaczył, że mógł to być Pan Tomasz Kalota, 

• przyznał, że niestety uwagi nie zostały przekazane, jedynie wnioski z Wydziału 

Matematyki i Informatyki, 

• zapewniał, że Regulamin zostanie poprawiony i wydany zarządzeniem, 

• przypomniał, że powołanie Centrum to decyzja Senatu. 

 

Prodziekan dr hab. R. Kucharczyk: 

• przypomniał, że w Instytucie Nauk o Informacji i Mediach funkcjonuje Pracownia 

Humanistyki Cyfrowej oraz, że jest na Uniwersytecie Pełnomocnik rektora ds. 

humanistyki cyforwej, 

• zapytał, jaka będzie rola tej jednostki i pełnomocnika po powołaniu Centrum Humanistyki 

Cyfrowej, czy ono przejmie zadania i wchłonie jednostki,  

• podkreślił, że na Radzie Wydziału nie udzielono mu satysfakcjonującej odpowiedzi. 

 

Rektor: 

• zaznaczył, że nowa jednostka będzie jednostką ogólnouczelnianą, pracownia pozostanie 

jak do tej pory, 

• dodał, że kierownik Pracowni Humanistyki Cyfrowej prof. Adam Pawłowski będzie 

Przewodniczącym Rady Naukowej UCHC, 

• oddał głos prof. Marcinowi Wodzińskiemu. 

 

Prof. M. Wodziński: 

• podkreślił, ze inicjatywa powstania Centrum wyszła ze środowiska filologicznego, 



 

12 

• przypomniał, że istniejąca Pracowania Humanistyki Cyfrowej jest jednostką Instytutu 

Nauk o Informacji i Mediach i pełni wewnętrze funkcje wobec tej instytucji, nie jest 

natomiast instytucją ogólnousługową, której Uniwersytet potrzebuje, 

• wyjaśnił, że uczelnia potrzebuje dużego centrum, które skupi pewne kompetencje osób, 

jednostek i zasobów bazodanowych oraz programowych i zaoferuje je nie tylko 

jednostkom uczelni, ale odbiorcom komercyjnym. 

 

Rektor: 

• uzupełnił, że Centrum będzie także świadczyć usługi usługobiorcom zewnętrznym, np.  

Ossolineum, które jest bardzo zainteresowane współpracą, 

• zapytał o uwagi, 

• przypomniał, że Regulamin Centrum zostanie poprawiony, 

• w związku z brakiem uwag zarządził głosowanie jawne. 

 

Wyniki głosowania: 

Głosy oddane Głosy za Głosy przeciw Głosy wstrzymujące się 

36 29 5 2 

Uchwała nr 24/2023 

 

Rektor, podsumowując głosowanie, stwierdził, że inicjatywa jest ciekawa i był przekonany, że 

pomysł utworzenia Centrum spotka się z bardziej stanowczym poparciem. 

 

10.Wolne wnioski. 

 

W wolnych wnioskach głos zabrali: 

 

Rektor: 

• zgłosił wolny wniosek – prośbę do Państwa Senatorów, żeby Senat nie stał się forum 

dyskusyjnym, ani czymś w rodzaju facebooka - jest to najwyższy organ kolegialny i 

należy do jego prac i materiałów zamieszczanych w odpowiedniej zakładce, czy do maili 

wysyłanych do Państwa Senatorów, podchodzić z dużą rozwagą, 

• przytoczył, że  np. w jednym z maili przesłanym przez jednego z Senatorów znalazła się 

nieprawdziwa informacja, że rektor Olkiewicz funduje połączenie z Uniwersytetem 

Medycznym we Wrocławiu, 

• podkreślił, że jako rektor realizuje projekt złożony przez poprzednią ekipę polegający na 

tym, że zostanie przeprowadzona analiza przed połączeniowa i pracują nad tym zespoły 

eksperckie zajmujące się odpowiednimi tematami, 

• dodał, że o tym, czy będzie federacja zadecydują Senaty obu uczelni, bo tylko pozytywna 

decyzja Senatów przesądzi o realizacji projektu, 

• poprosił o precyzyjne formułowanie opinii, żeby nie trzeba było ich prostować na 

posiedzeniach Senatu. 

 

Prof. J. Świątkowski: 

• podzielił się informacją, że w wyniku odwołania dyscyplina matematyka uzyskała 

kategorię A+, 

• zawnioskował o informację w sprawie pozostałych odwołań. 

 

Prorektor ds. badań naukowych: 

• poinformował, że to jedyne odwołanie Uniwersytetu Wrocławskiego (ad matematyka), 

które zostało do tej pory rozpatrzone, nadal brak odpowiedzi na pozostałe, 

• uzupełnił, iż niektóre uczelnie, jak np. uniwersytet Jagielloński nadal nie otrzymały 

decyzji, część zaś otrzymała tylko kilka (wymieniano informacje na posiedzeniu KRUP w 

Toruniu) i może to wynikać ze sposobu zgłaszania odwołań, gdyż niektóre uczelnie 

składały indywidulanie, a niektóre w tzw. pakiecie – np. Uniwersytet Ekonomiczny, który 

ma tylko trzy dyscypliny, 

• pogratulował matematykom. 
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Prof. Z. Zakrzewska – Czerwińska: 

• zaznaczając, że nie chciałby, aby informacja krążyła po gazetach i facebooku, poprosiła 

o wyjaśnienie, czym kierował się Jego Magnificencja Rektor wycofując poprzednią 

decyzję p.o. rektora prof. J. Sobczyka do Sądu Administracyjnego w sprawie zbadania  

czy zwieszenie byłego rektora prof. Wiszewskiego było zgodne, 

• podkreśliła, że ta informacja przewija się w prasie i na facebooku, dlatego postanowiła 

zapytać bezpośrednio o powody tej decyzji. 

 

Rektor: 

• wyjaśnił, że chodzi o to, iż Uniwersytet Wrocławski nie jest stroną , jeśli chodzi o decyzję 

Ministra stwierdzającą wygaśnięcie mandatu rektora prof. Wiszewskiego. 

 

Prof. J. Sobczyk: 

• zaznaczył, że bez entuzjazmu, ale chciałby wejść polemikę z Jego Magnificencją 

Rektorem,  

• wyjaśnił, że decyzję, którą podjął dawno temu, dość długo rozważał, hamletyzował, bo 

nie jest zwolennikiem wchodzenia w dialog Uniwersytetu z Ministerstwem na drodze 

sądowej,  

• dodał, że motywacją do złożenia wniosku była chęć bycia konsekwentnym wobec 

Państwa Senatorów, gdyż Senat, na pierwszym posiedzeniu nadzwyczajnym, podjął 

uchwałę, w której ocenił decyzję Ministra Czarnka jako naruszenie autonomii 

Uniwersytetu,  

• przypomniał, że wniosek został tak sformułowany, że nie chodziło o osobę poprzedniego 

rektora, ale o dobro Uniwersytetu,  

• uzupełnił, że czytał wniosek przygotowany przez Kancelarię i uważa, że był napisany 

przekonująco, 

• zapytał, czy można upublicznić oryginalny wniosek wraz z argumentacją kancelarii 

prawnej definiującą interes prawny uczelni - autonomię uczelni. 

 

Prorektor ds. nauczania: 

• zaznaczył, ze nie będzie się wypowiadać w kontekście upublicznienia, bo to jest zupełnie 

inny problem, ale ubierając „kapelusz prawnika” stanowczo podkreśla, że za czasów 

pełnienia obowiązków rektora przez prof. Sobczyka Uniwersytet miał interes prawny aby 

takie odwołanie złożyć,  

• uzasadnił, że gdyby, jakimś cudem, Sądowi Administracyjnemu udałoby się rozpatrzyć 

wniosek, zanim odbyły się wybory oraz, gdyby Sąd Administracyjny zgodził się z 

argumentami, że wygaszenie mandatu prof. Wiszewskiego przez Ministra Czarnka było 

wadliwe, to Pan profesor Wiszewski powróciłby na stanowisko rektora, 

• uzupełnił, że w momencie, kiedy odbyły się wybory, przesłanka interesu prawnego 

odpadła, gdyż w tym konkretnym postępowaniu interes prawny nie polega na tym, że 

została naruszona autonomia, interes prawny jest wtedy, kiedy rozstrzygnięcie sądu 

wpłynęłoby na to kto jest rektorem, a po wyborach takiego wpływu nie będzie i Jego 

Magnificencja Rektor nie miał wyjścia, musiał podjąć taką decyzję, gdyż Uniwersytet 

Wrocławski nie był właściwy do kontynuowania tej procedury. 

 

Prof. E. Zych: 

• zapytał, czy skoro uczelnia przeszła na nowe zasady awansowania, można w zakładce 

Senat umieścić nowe kryteria awansowe. 

 

Rektor: 

• potwierdził, że tak się stanie - jak tylko wszystkie wydziały zatwierdzą nowe kryteria, to 

zostaną one opublikowane i to na stronie głównej, żeby każdy mógł się z nimi zapoznać, 

• przypomniał, ze czeka na informacje z wydziałów do 31 marca 2023 r. 
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Prorektor ds. badań naukowych: 

• poinformował, że na ostatnim kolegium dziekańsko – rektorskim prosił dziekanów o 

zamieszczenie kryteriów awansów na stornach wydziałowych. 

 

Rektor: 

• zaznaczył, że pomysł, żeby kryteria awansów były w jednym miejscu jest bardzo dobry 

i takie rozwiązanie zostanie przyjęte, 

• zapytał o inne wolne wnioski, 

• zaprosił osoby biorące udział w dyskusji na temat podwyżek do Sali Senatu, a Państwa 

dziekanów o pozostanie na sali w celu wyłonienia kandydatów do nagrody ministra i 

nagrody premiera, 

• w związku z brakiem dalszych wypowiedzi i wniosków zakończył posiedzenie Senatu. 

 

 

 

 

Protokolant:    Przewodniczący Senatu UWr Rektor 

I.Kryszak       prof. R. Olkiewicz  


