
- 88 - 

 

Dział X 

 

SZTANDAR I PIECZĘĆ, TYTUŁ DOKTORA HONORIS CAUSA, STATUS 
HONOROWEGO PROFESORA I ODZNACZENIA   

ORAZ UROCZYSTOŚCI UCZELNI 
 

Rozdział 1  Sztandar i pieczęć 
 

 § 112 

 

1. Sztandar Uczelni jest jej uroczystym symbolem i jest wystawiany podczas szczególnie 
podniosłych uroczystości uczelnianych i państwowych. 

 

2. Sztandar Uczelni ma na jednej stronie – na jasnym tle – napis złotymi literami 
„Politechnika Wrocławska” i symbol Uczelni, a na drugiej stronie – na jasnym tle – 

srebrnego orła. Wzór sztandaru przedstawia załącznik 1 do niniejszego Statutu.  
 

3. Sztandarowi Uczelni towarzyszy zawsze poczet sztandarowy wyznaczony przez Rektora. 

 

§ 113 

 

1.  Urzędową pieczęcią Uczelni jest pieczęć okrągła zawierająca pośrodku wizerunek orła 
ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej i napisem w otoku „Politechnika 
Wrocławska we Wrocławiu”. Wzór pieczęci przedstawia załącznik 8 do niniejszego 
Statutu. 

 

2. Dysponentem pieczęci Uczelni jest Rektor. 
 

 

Rozdział 2  Tytuł doktora honoris causa 
 

§ 114 

 

1. Akademickim tytułem honorowym Uczelni jest tytuł doktora honoris causa. 
 

2. Senat nadaje tytuł doktora honoris causa szczególnie zasłużonym obywatelom polskim 

i cudzoziemcom, w uznaniu ich wybitnych osiągnięć w dziedzinach nauki, edukacji, 
sztuki, kultury, działalności społecznej i politycznej. 

 

3. Z propozycją nadania tytułu doktora honoris causa może wystąpić nauczyciel akademicki 
zatrudniony w Uczelni. Propozycję przedkłada się dziekanowi wydziału, którego rada 
jest uprawniona do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego. 

 

4. Dziekan, po uzyskaniu zgody Rektora, przedstawia kandydaturę radzie wydziału. Rada 
wydziału, po rozpatrzeniu kandydatury, podejmuje uchwałę w sprawie wystąpienia 

z wnioskiem do Senatu o nadanie tytułu doktora honoris causa większością co najmniej 
3/5 głosów swojego statutowego składu. 

 

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, przedstawiany jest przez dziekana na posiedzeniu 
Senatu. 
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6. Wszczęcie postępowania w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa następuje 
uchwałą Senatu podjętą większością co najmniej 3/5 głosów jego statutowego składu. 

 

7. Uchwałę w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa podejmuje Senat po uzyskaniu 
trzech opinii w danej sprawie i uchwał stosownych gremiów (senatów, rad naukowych 
lub innych organów właściwych w sprawach naukowych),  w których zatrudnieni są 
opiniodawcy. Uchwała jest ważna, jeżeli podjęta została większością co najmniej 3/5 
statutowego składu Senatu. 

 

8. Szczegółowy tryb nadawania tytułu doktora honoris causa Uczelni określa regulamin 
uchwalony przez Senat. 

 

 

Rozdział 3  Status honorowego profesora 

 

 § 115 

 

1. Osobie niezatrudnionej w Uczelni, a wnoszącej szczególny wkład w realizację jej zadań 
statutowych, może być przyznany status honorowego profesora Politechniki 
Wrocławskiej. 

 

2. Status honorowego profesora Politechniki Wrocławskiej przyznawany jest profesorom 
uczelni krajowych i zagranicznych, a także innym osobom posiadającym znaczący 
dorobek naukowy lub zawodowy i uczestniczącym aktywnie w podstawowych formach 
działalności Uczelni. 

 

3. Status honorowego profesora Politechniki Wrocławskiej przyznaje Rektor z własnej 
inicjatywy lub na wniosek dziekana, złożony za zgodą rady wydziału, po zasięgnięciu 
opinii Senatu. 

 

4. Status honorowego profesora Politechniki Wrocławskiej nie wiąże się z przyznaniem 

wynagrodzenia.  

 

5. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania statusu honorowego profesora Politechniki 
Wrocławskiej określa regulamin uchwalony przez Senat.  

 

 

Rozdział 4  Odznaczenia  
 

§ 116 

 

1. Uczelnia nadaje swym szczególnie zasłużonym pracownikom oraz innym osobom, które 
wybitnie przyczyniły się do jej rozwoju lub przysporzyły jej dobrego imienia i chwały, 
następujące odznaczenia: 

1) Złotą Odznakę Politechniki Wrocławskiej; 
2) Złotą Oznakę Politechniki Wrocławskiej z Brylantem; 
3) Medal za Wybitne Zasługi dla Rozwoju Politechniki Wrocławskiej. 
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2. Wzory odznaczeń, o których mowa w ust. 1, przedstawia załącznik 9 

do niniejszego Statutu. 

 

3. Warunki i tryb przyznawania odznaczeń, o których mowa w ust. 1, określa regulamin 
uchwalony przez Senat. 

 

4. Uczelnia przyznaje wyróżnienia „Zasłużony dla Wydziału”, w trybie i na zasadach 
określonych regulaminem wprowadzonym zarządzeniem wewnętrznym Rektora. 

 

 

Rozdział 5  Uroczystości  
 

§ 117 

 

1. Stałymi uroczystościami obchodzonymi w Uczelni są: 
1) inauguracja roku akademickiego; 

2) Święto Uczelni – obchodzone w rocznicę pierwszego wykładu w Politechnice 
Wrocławskiej. 

 

2. Inne uroczystości są ustalane przez Rektora w uzgodnieniu z Senatem. 
 

3.  Członkowie Senatu, oraz na mocy decyzji Rektora również inne osoby, występują 

w czasie uroczystości Uczelni w ubiorze akademickim, składającym się z togi i biretu, 
według tradycyjnie przyjętego w Uczelni kroju i kolorów. 

 

4. Rektor, prorektorzy i dziekani używają wraz z ubiorem akademickim insygniów 

o wzorach tradycyjnie przyjętych w Uczelni. 
 

5. Insygniami rektorskimi są: łańcuch, berło i pierścień. Wzory insygniów rektorskich 
przedstawiono w załączniku 10 do niniejszego Statutu. 

 

6. W roku rozpoczynającym kadencję nowo wybranego Rektora inauguracja roku 
akademickiego jest łączona z uroczystym przekazaniem urzędu przez ustępującego 
Rektora, czego symboliczny wyraz stanowi przekazanie insygniów rektorskich 
Rektorowi rozpoczynającemu pełnienie funkcji. W ramach tej uroczystości następuje 
odsłonięcie portretu ustępującego Rektora. Portret jest wykonany w stylu i formie 

nawiązujących do przyjętej tradycji Uczelni. 
 


