
 

UCHWAŁA Nr 75/2010 

Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 27 października 2010 r. 

 

w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

 

Na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  

(Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) Senat Uniwersytetu Wrocławskiego większością dwóch 

trzecich głosów swojego składu i po zapoznaniu się z opinią związków zawodowych działających w 

Uczelni postanawia co następuje: 

 

§ 1 

 

Wprowadza się zmianę 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., Uchwałą Nr 39/2008 z dnia 26 marca 2008 r., Uchwałą  

Nr 79/2009 z dnia 23 września 2009 r., Uchwałą Nr 19/2010 z dnia 24 lutego 2010 r., Uchwałą  

Nr 23/2010 z dnia 31 marca 2010 r. oraz Uchwałą Nr 46/2010 z dnia 23 czerwca 2010 r. 

polegającą na dodaniu § 89a o poniższej treści: 

 

89a 

 

1. Osobę niebędącą pracownikiem Uczelni wyróżniającą się wybitnymi osiągnięciami w 

pracy naukowej można zatrudnić w Uczelni jako Profesora Leopoldyńskiego w dziedzinie 

nauk humanistycznych i społecznych oraz  w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych. 

 

2. Warunkiem wystąpienia o zatrudnienie Profesora Leopoldyńskiego jest zapewnienie 

źródeł finansowania jego wynagrodzenia, w tym środków pochodzących z innych źródeł 

niż dotacja z budżetu państwa. 

 

3. O zatrudnienie Profesora Leopoldyńskiego mogą występować po uzyskaniu zgody 

właściwej rady wydziału: 

− w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych dziekani Wydziału Filologicznego, 

Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Wydziału Nauk Społecznych, 

Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii; 

− w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych dziekani Wydziału Biotechnologii, 

Wydziału Chemii, Wydziału Fizyki i Astronomii, Wydziału Matematyki i Informatyki, 

Wydziału Nauk Biologicznych, Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska. 

 

4. Zatrudnienie Profesora Leopoldyńskiego następuje w drodze konkursu ogłaszanego nie 

częściej niż raz w roku. Regulamin konkursu każdorazowo określa Rektor. 
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5. Zatrudnienie Profesora Leopoldyńskiego następuje na podstawie umowy o pracę na czas 

określony jednak nie dłużej niż na cztery lata. Po upływie czterech lat stanowisko jest 

nieodnawialne. 

 

6. Do zatrudnienia Profesora Leopoldyńskiego stosuje się odpowiednio przepisy o 

zatrudnieniu na stanowisku profesora wizytującego z wyjątkiem § 88, § 88a i § 102. 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

  Przewodniczący Senatu 

Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

 

 prof. dr hab. Marek Bojarski 


