
  

 

UCHWAŁA Nr 26/2013 
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 27 lutego 2013 r. 
 

zmieniająca Statut Uniwersytetu Wrocławskiego 
 
 
Na podstawie art. 56 ust. 1 i w związku z art. 59 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo  
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. W uchwale Nr 32/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 
2012 r. – Statut Uniwersytetu Wrocławskiego wprowadza się następujące zmiany: 
 

1) w § 14 ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) po jednym wybranym przedstawicielu nauczycieli akademickich posiadających tytuł 
naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego z kolejnych N-8 (N minus 8) 
wydziałów posiadających największą liczbę nauczycieli akademickich posiadających 
tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego, zatrudnionych w 
Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy. N oznacza tu liczbę wydziałów na 
Uniwersytecie, a dane dotyczące nauczycieli akademickich są ustalane zgodnie ze 
statutowymi zasadami wyborów określonymi w Załączniku Nr 3 do Statutu;”; 

 
2) w § 17 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. W pracach komisji senackich uczestniczą z głosem doradczym przedstawiciele 
związków zawodowych działających w Uniwersytecie, po jednym z każdego związku, 
jeżeli przedmiotem prac komisji są sprawy objęte ustawowym zakresem działania 
zakładowych organizacji związkowych.”; 

 
3) w § 58 ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

„9. W związku z funkcjonowaniem systemu biblioteczno-informacyjnego 
Uniwersytet przetwarza następujące dane osobowe użytkowników: imiona i nazwisko, 
datę urodzenia, numer PESEL, nazwę i numer dokumentu tożsamości, adres 
zameldowania, adres aktualnego pobytu, adres elektroniczny, numer telefonu, miejsce 
pracy, nazwę uczelni wyższej, wydział, formę i kierunek studiów, numer indeksu.”; 

 
4) § 93 otrzymuje brzmienie: 

„§ 93 

1. Zatrudnienie nauczyciela akademickiego w związku z realizacją projektu 
badawczego finansowanego ze środków pozabudżetowych następuje z uwzględnieniem 
wymogów obowiązujących przy realizacji danego projektu. 

2. Z wnioskiem o zatrudnienie, o którym mowa w ust. 1, występują wspólnie 
kierownik projektu odpowiedzialny za jego realizację na Uniwersytecie i kierownik 
jednostki organizacyjnej, w której projekt jest realizowany.  

3. Jeżeli zatrudnienie, o którym mowa w ust. 1, następuje w drodze konkursu, 
wówczas Rektor powołuje komisję konkursową w składzie zaproponowanym wspólnie 
przez kierownika projektu odpowiedzialnego za jego realizację na Uniwersytecie  
i kierownika jednostki organizacyjnej, w której projekt jest realizowany.  

4. Komisji, o której mowa w ust. 3, przewodniczy kierownik projektu 
odpowiedzialny za jego realizację na Uniwersytecie.”;  

 



  

5) § 94 otrzymuje brzmienie: 

„§ 94 

Otwarty konkurs na realizację projektu badawczego lub stażu naukowego 
finansowanego ze środków pozabudżetowych, który wygrała osoba uzyskująca promesę 
zatrudnienia w Uniwersytecie Wrocławskim, jest równoważny konkursowi, o którym 
mowa w § 92 ust. 1.”; 

 
6) w § 97 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W przypadku osób zatrudnionych na stanowisku adiunkta nieposiadających 
stopnia naukowego doktora habilitowanego, łączny okres zatrudnienia, o którym mowa 
w ust. 2, może być jednorazowo przedłużony, jednak na okres nie dłuższy niż 2 lata, 
jeżeli wszczęto postępowanie habilitacyjne (przewód habilitacyjny) lub jeżeli w ocenie 
dokonanej w trybie art. 132 ust. 1 Ustawy, stwierdzony zostanie stopień 
zaawansowania w pracy nad habilitacją umożliwiający wszczęcie postępowania 
(przewodu) habilitacyjnego przed upływem okresu przedłużenia.”; 

 
7) § 100 otrzymuje brzmienie: 

„§ 100 

Do zatrudnienia nauczycieli akademickich, o których mowa w § 83 ust. 3, stosuje 
się odpowiednio § 98 ust. 1 i 2.”; 

 
8) w § 110 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Okresowej oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziale dokonuje 
wydziałowa komisja oceniająca w liczbie nie mniej niż pięciu członków powołana przez 
radę wydziału. 

2. Okresowej oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach 
pozawydziałowych dokonuje uczelniana komisja oceniająca w liczbie nie mniej niż pięciu 
członków powołana przez Senat.”; 

 
9) w § 111 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Przy okresowej ocenie nauczyciela akademickiego będącego pracownikiem 
naukowym uwzględnia się jego dorobek w zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1  
i 3.”; 

 
10)  w Załączniku Nr 4 w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Członek organu kolegialnego ma obowiązek uczestniczyć w jego pracach,  
z wyjątkiem  usprawiedliwionej nieobecności w pracy, w tym urlopów udzielanych  
w trybie uregulowanym w § 116 Statutu. O usprawiedliwieniu nieobecności rozstrzyga 
przewodniczący tego organu.”. 

 
 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 

Przewodniczący Senatu 
Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
 
 

prof. dr hab. Marek Bojarski 
 


