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Dział I 
 

POSTANOWIENIA  OGÓLNE 

 

§ 1 

 

1. Politechnika Wrocławska, zwana dalej „Uczelnią”, utworzona dekretem KRN z dnia 24 
sierpnia 1945 r., jest akademicką uczelnią publiczną o statusie uniwersytetu technicznego. 

 

2. Uczelnia ma osobowość prawną. 
 

3. Uczelnia działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – „Prawo o szkolnictwie 
wyższym” (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”, 
oraz statutu Uczelni, zwanego dalej „Statutem”. 

 

4. Siedzibą Uczelni jest Wrocław. Jej teren określa zarządzenie Rektora, wydane 

w porozumieniu z właściwymi organami samorządu terytorialnego. Nadzór nad 
zgodnością działań Uczelni z przepisami prawa i Statutem sprawuje, w granicach 

określonych Ustawą, minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, zwany dalej 
„Ministrem”.  

 

5. Nazwa Uczelni w tłumaczeniu na język angielski brzmi: „Wrocław University of 
Technology”. 

 

6. Uczelnia   posiada   swój   znak   identyfikacyjny,   który   jest  jedynym dopuszczonym 
do stosowania znakiem słowno-graficznym Politechniki Wrocławskiej. Wzór znaku 
identyfikacyjnego przedstawiono w załączniku 1 do niniejszego Statutu. Znak ten tworzą 
następujące elementy: 

1) godło – rysunek zwarty w kwadratowym polu, przedstawiający orła wpisanego 

w cyrkiel; 

2) napis „Politechnika Wrocławska” w języku polskim lub w tłumaczeniu na język 
angielski. 

Znak słowno-graficzny, o którym mowa powyżej, oraz znak słowny „Politechnika 
Wrocławska” są znakami towarowymi, stanowiącymi własność Uczelni zgłoszonymi lub 
zarejestrowanymi w Urzędzie Patentowym RP i podlegają ochronie prawnej. 

 

 

§ 2 

 

1. Uczelnia jest autonomiczna we wszystkich obszarach swojego działania na zasadach 
określonych w Ustawie. 

 

2. Uczelnia ma samodzielność statutową, tj. prawo do uchwalania statutu oraz zmian 

w statucie, wchodzących w życie z dniem określonym w odpowiedniej uchwale Senatu.  
 

3. Społeczność akademicka uczestniczy w zarządzaniu Uczelnią przez wybieralne organy 
kolegialne i jednoosobowe.  Udział pracowników, studentów i doktorantów w organach 
kolegialnych określa Ustawa i Statut. 
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4. Studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia, prowadzonych przez Uczelnię, tworzą 
Samorząd Studencki. 

 

5. Doktoranci prowadzonych przez Uczelnię studiów doktoranckich tworzą Samorząd 
Doktorantów. 

 

§ 3 

 

1.   Uczelnia stanowi integralną część narodowego systemu edukacji i nauki.  
  

2.   Uczelnia kontynuuje tradycje uniwersytetów europejskich w zakresie przestrzegania zasad 
tolerancji, wolności nauki i swobody nauczania, respektowania wielości światopoglądów 
i wielości kierunków naukowych oraz umacniania związków między działalnością 
naukową i dydaktyczną. 

 

3.   Uczelnia nawiązuje do tradycji polskiego wyższego szkolnictwa technicznego, troszczy 

się  o zachowanie pamięci o swych wybitnych uczonych i ich dziełach, dba o zachowanie 
więzi ze swymi absolwentami i byłymi pracownikami. W Uczelni działa Stowarzyszenie 
Absolwentów Politechniki Wrocławskiej. 

 

4.    Podstawowymi zadaniami Uczelni są: 
1) kształcenie studentów w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz umiejętności 

niezbędnych w pracy zawodowej; 
2) wychowywanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, 

za umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka; 
3) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, świadczenie usług 

badawczych oraz transfer technologii do gospodarki; 

4) kształcenie i promowanie kadr naukowych; 
5) prowadzenie studiów podyplomowych, kursów i szkoleń w celu kształcenia 

nowych umiejętności niezbędnych na rynku pracy w systemie uczenia się przez 
całe życie; 

6) upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury narodowej i techniki,  
między innymi poprzez gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych 

i informacyjnych; 

7) stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów;  
8) działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych; 
9) dokładanie starań, aby w środowisku akademickim rozwijać poszanowanie prawdy 

i sumiennej pracy w atmosferze wzajemnej życzliwości; 
10) stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie 

kształcenia i w badaniach naukowych. 
 

5.  Uczelnia, wykonując zadania określone w ust. 4, współpracuje z innymi uczelniami 
i instytucjami naukowymi w kraju i zagranicą oraz uczestniczy w tworzeniu europejskiej 
przestrzeni szkolnictwa wyższego, zgodnie z postanowieniami Deklaracji Bolońskiej. 

 

6.  Uczelnia może monitorować kariery zawodowe swoich absolwentów w celu 
dostosowania kierunków studiów i programów kształcenia, w szczególności do potrzeb 

rynku pracy. 
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§ 4 

 

1. Właściwości   poszczególnych   organów   Uczelni,  a   także   zasady funkcjonowania jej 
jednostek organizacyjnych, reguluje Statut oraz wydane na jego podstawie regulaminy. 

 

2. Decyzje wszystkich organów Uczelni są jawne, z wyjątkiem decyzji objętych przepisami 
ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz ustawy o ochronie danych osobowych. 

 

 

§ 5 

 

1. Pracownicy, studenci i doktoranci Uczelni mają prawo swobodnego wyrażania poglądów 
oraz zrzeszania się i odbywania zgromadzeń na zasadach określonych przepisami Ustawy 
i Statutu, zgodnie z obowiązującym prawem. 

 

2.  Uczelnia zapewnia swoim pracownikom, studentom i doktorantom swobodny dostęp do 
informacji naukowej, piśmiennictwa, urządzeń i aparatury naukowej oraz innych pomocy 
naukowych, zgodnie z posiadanymi możliwościami majątkowymi, finansowymi 

i organizacyjnymi. 

 

 

§ 6 

 

Uczelnia jest członkiem Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencji 
Rektorów Polskich Uczelni Technicznych oraz European University Association. 

 

 

 


