
 

UCHWAŁA Nr 79/2009 

Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 23 września 2009 r. 

 
w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
 
 
Na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŜszym  
(Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) Senat większością ponad dwóch trzecich głosów swojego 
składu i po zapoznaniu się z opinią związków zawodowych działających w Uczelni postanawia, Ŝe: 
 

§ 1 
 

Wprowadza się poniŜsze zmiany do Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego uchwalonego w dniu  
5 lipca 2006 r. Uchwałą Nr 114/2006 i zmienionego Uchwałą Nr 13/2008 z dnia 30 stycznia  
2008 r., Uchwałą Nr 27/2008 z dnia 18 marca 2008 r. oraz Uchwałą Nr 39/2008 z dnia 26 marca 
2008 r.: 
 
1) w § 43 ust. 2 dodaje się pkt 14a w brzmieniu: 

„14a/ wyraŜanie zgody na zawarcie przez Rektora umowy o współpracy z podmiotem 
zagranicznym w przypadku, jeśli roczne zobowiązanie finansowe Uniwersytetu 
wynikające z umowy przekracza 1,5 %  wartości rzeczowych aktywów trwałych.”; 
 

2) w § 45: 
 

a) w ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 
 „W składzie komisji większość stanowią nauczyciele akademiccy.” 
 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 
„3a. Z zastrzeŜeniem ust. 3, w pracach pozostałych komisji mogą uczestniczyć, na 
zaproszenie Przewodniczącego Komisji, przedstawiciele związków zawodowych 
działających w Uczelni (po jednym z kaŜdego związku), jeŜeli przedmiotem prac 
komisji są sprawy objęte ustawowym zakresem działania zakładowych organizacji 
związkowych.” 
 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
„4. Przewodniczącym komisji senackiej powinien być członek Senatu wybrany przez 
komisję ze swego grona.” 
 

d) w ust. 6 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: 
„6. Projekt regulaminu przedstawia Senatowi przewodniczący Komisji.” 

 
e) po ust. 7 dodaje się  ust. 7a w brzmieniu: 

„7a. Komisje senackie mogą domagać się informacji i wyjaśnień od wszystkich 
jednostek organizacyjnych Uczeni, komórek administracyjnych, a takŜe od organów 
samorządu studentów i samorządu doktorantów.” 

 
3) § 71 otrzymuje brzmienie: 

„§ 71 

1. Kierownicy i inni pracownicy Uczelni, ponoszą odpowiedzialność materialną za 
powierzone im mienie.  
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2. Zasady powierzania mienia z obowiązkiem zwrotu lub wyliczenia się określa Rektor 
zarządzeniem. 

3. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 2 powinno określić w szczególności: 
1/ stanowiska pracy związane z odpowiedzialnością za mienie powierzone  

z obowiązkiem zwrotu lub wyliczenia się, których zajmowanie jest związane  
z obligatoryjnym podpisaniem umowy z Uczelnią, 

2/ wzór umowy o wspólnej odpowiedzialności lub przyjęciu indywidualnie 
odpowiedzialności za mienie powierzone z obowiązkiem zwrotu lub wyliczenia 
się, 

3/ tryb postępowania obowiązujący przy zmianie miejsca uŜytkowania mienia 
Uczelni.” 

 
4) po § 71 dodaje się § 71a w brzmieniu: 

„§ 71a 

Rektor określa zarządzeniem zasady ewidencji i obiegu dokumentów dotyczących mienia 
Uniwersytetu oraz zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych 
oraz wartości niematerialnych i prawnych.” 

 
5) w § 84 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

„4a. Na stanowisku docenta Rektor z własnej inicjatywy lub na wniosek kierownika 
jednostki pozawydziałowej moŜe zatrudnić, po zasięgnięciu opinii Senatu i rady tej 
jednostki, osobę zatrudnioną w Uczelni posiadającą stopień naukowy doktora, która ma 
szczególne osiągnięcia organizacyjne i dydaktyczne. Na stanowisko docenta nie ogłasza 
się konkursu.” 
 

§ 2 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 

  Przewodniczący Senatu 
Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
 

 prof. dr hab. Marek Bojarski 


