
 

UCHWAŁA NR 2/2020 
RADY UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

z dnia 6 maja 2020 r. 
 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Uniwersytetu Wrocławskiego 
za okres od 1 kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) uchwala się co następuje: 
 
§ 1. Rada Uniwersytetu Wrocławskiego przyjmuje Sprawozdanie z działalności Rady UWr za okres 
od 1 kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 
 
§ 2. Wykonanie uchwały w zakresie złożenia Senatowi Uniwersytetowi Wrocławskiemu sprawozda-
nia z działalności Rady UWr powierza się Przewodniczącej Rady UWr. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 

Przewodnicząca Rady UWr 
Jolanta Hoffman 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik do uchwały Nr 2/2020 
Rady Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 6 maja 2020 

 
 

Sprawozdanie z działalności Rady Uniwersytetu Wrocławskiego 
za okres od 1 kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. 

 

 
I. INFORMACJA O KADENCJI RADY UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO, SKŁAD OSOBOWY ORAZ 

PEŁNIONE FUNKCJE W RADZIE 
 

Pierwsza Rada Uniwersytetu Wrocławskiego (zwana dalej Radą lub w skrócie RUWr) została powołana uchwałą 
Nr 28/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie powołania członków 

pierwszej Rady Uniwersytetu Wrocławskiego na podstawie art. 230 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1667 z późn. zm.) oraz 
§ 2-6 uchwały Nr 11/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie określenia 

sposobu powołania i zadań pierwszej Rady Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Zgodnie z § 4 ust. 1 Uchwały Nr 11/2019 Senatu UWr kadencja Rady rozpoczęła się 1 kwietnia 2019 r. tj. 

pierwszego dnia miesiąca po upływie miesiąca, w którym powołano członków Rady. 

W skład pierwszej Rady weszli: 
1. jako Członkowie spoza Wspólnoty Uniwersytetu: 

1) Rafał Dutkiewicz 
2) Wojciech Hann 

3) Jolanta Hoffman 
4) Krzysztof Przybylski 

2. jako Członkowie spośród członków Wspólnoty Uniwersytetu: 

1) Jerzy Korczak 
2) Maciej Kryza 

3) Piotr Sorokowski 
4) Eugeniusz Zych 

3. jako Przewodniczący Samorządu Studentów Uniwersytetu 

1) Damian Rychlik 
Spośród Członków Rady spoza Wspólnoty Uniwersytetu Rada zaproponowała na funkcję Przewodniczącego 

Krzysztofa Przybylskiego. 
Senat UWr wybrał na Przewodniczącą Rady Jolantę Hoffmann (Uchwała Nr 74/2019 Senatu UWr z dnia  

24 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Uniwersytetu Wrocławskiego). 

Rada odbywała posiedzenia i podejmowała uchwały na podstawie Regulaminu Rady, uchwalonego 26 listo-
pada 2019 r. Uchwałą Nr 5/2019 Rady UWr. 

 
 

II. ZADANIA I KOMPETENCJE RADY UWr 
 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 15 Statutu Uniwersytetu 

Wrocławskiego do zadań Rady należy: 
1) opiniowanie projektu strategii Uniwersytetu; 

2) opiniowanie projektu Statutu Uniwersytetu; 
3) monitorowanie gospodarki finansowej Uniwersytetu; 

4) monitorowanie zarządzania Uniwersytetem; 

5) wskazywanie kandydatów na Rektora, po zaopiniowaniu przez Senat; 
6) opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii Uniwersytetu; 

W myśl art. 18 ust. 2 ustawy oraz § 15 pkt 3 Statutu UWr w ramach monitorowania gospodarki finansowej 
Rada: 

1) opiniuje plan rzeczowo-finansowy; 
2) zatwierdza sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego; 

3) zatwierdza sprawozdanie finansowe. 

Ponadto na podstawie art. 66 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 
z późn. zm.) w zw. z art. 410 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a także § 162 ust. 2 Statutu 

UWr Rada dokonuje wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 
kolejne 2 lata obrotowe. Do zadań Rady należy także podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Uni-

wersytetu, a w szczególności na podstawie art. 423 ust. 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

wyrażanie zgody na sprzedaż nieruchomości lub rozporządzanie praw ze zbycia obligacji. 
W ramach wykonywania swoich zadań Rada może żądać wglądu do dokumentów Uniwersytetu korzystając 

z  uprawnienia przyznanego jej w art. 18 ust. 3 ustawy. 



Wykonując czynności związane z zadaniami, o których mowa we wspomnianych przepisach prawa, Członkowie 
Rady kierują się dobrem Uniwersytetu i działają na jego rzecz, po myśli art. 18 ust. 4 ustawy. 

Z uwagi na art. 18 ust. 5 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Rada zobowiązana jest do składania 

Senatowi UWr rocznego sprawozdania z działalności, które rozpatrywane jest przez Senat zgodnie z § 22  
pkt 23 Statutu UWr. 

 
 

III. INFORMACJE O LICZBIE ODBYTYCH POSIEDZEŃ RADY UWr ORAZ LICZBIE PODJĘTYCH 

UCHWAŁ WRAZ Z ZESTAWIENIEM PODJĘTYCH UCHWAŁ 
 

W okresie sprawozdawczym obejmującym okres od 1 kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Rada odbyła  
7 posiedzeń, w takcie których podejmowano uchwały, a ponadto Członkowie Rady odbywali posiedzenia ro-

bocze w poszczególnych zespołach zadaniowych, które zostały wyłonione w trakcie prac Rady. Posiedzenia 
robocze odbywały się z udziałem osób spoza Rady na jej zaproszenie lub też w przypadkach zaproszenia 

Członków Rady na spotkania innych zespołów uniwersyteckich w trybie przewidzianym w § 3 Regulaminu Rady 

UWr. 
Posiedzenia zwoływane były zgodnie z ustalonym w kwietniu 2019 r. terminarzem na podstawie § 5 Regula-

minu Rady UWr, a uczestnictwo poszczególnych Członków Rady w posiedzeniach przedstawia się następująco: 
5 kwietnia 2019 r. – uczestniczyło 9 Członków, nieobecni 0; 

26 kwietnia 2019 r.- uczestniczyło 9 Członków, nieobecni 0; 

10 maja 2019 r. - uczestniczyło 8 Członków, nieobecni 1; 
12 lipca 2019 r. - uczestniczyło 7 Członków, nieobecni 2; 

4 października 2019 r. - uczestniczyło 8 Członków, nieobecni 1; 
8 listopada 2019 r. - uczestniczyło 8 Członków, nieobecni 1; 

6 grudnia 2019 r. - uczestniczyło 7 Członków, nieobecni 2. 
Nieobecność poszczególnych Członków Rady w posiedzeniu była zawsze spowodowana przyczynami obiektyw-

nymi wynikającymi z zobowiązań zawodowych i była za każdym razem usprawiedliwiona. 

Ponadto, w razie konieczności, Przewodnicząca Rady korzystając z § 9 ust. 10 Regulaminu Rady UWr zarzą-
dzała podjęcie uchwał w głosowaniu za pośrednictwem środka bezpośredniego porozumiewania się na odle-

głość w postaci wiadomości e-mail. 
W toku posiedzeń oraz przy wykorzystaniu trybu głosowaniu za pośrednictwem środka bezpośredniego poro-

zumiewania się na odległość w postaci wiadomości e-mail Rada podjęła 6 uchwał oraz przyjęła jedno stano-

wisko. 

Lp. Nr uchwały Data Przedmiot uchwały 

1. 1/2019 10.05.2019 
w sprawie zaopiniowania projektu Statutu Uniwersytetu Wrocław-
skiego 

2. 2/2019 12.07.2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

3. 3/2019 12.07.2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

4. 4/2019 22.10.2019 

w sprawie wyrażenia zgody na możliwość rozporządzenia praw ze 

zbycia obligacji w kwocie 8 000 000 zł przez Uniwersytet Wro-
cławski 

5. 5/2019 26.11.2019 
w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Uniwersytetu Wrocław-

skiego 

6. 6/2019 06.12.2019 

w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia bada-

nia sprawozdania finansowego Uniwersytetu Wrocławskiego za 

rok obrotowy 2019 i 2020 

7. Stanowisko 10.05.2019 
List Rady UWr do Senatu UWr w sprawie wyboru Przewodniczą-

cego Rady UWr 

 
 

IV. ISTOTNE PROBLEMY, KTÓRYMI ZAJMOWAŁA SIĘ RADA UWr W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM 
 

Rada w toku swoich posiedzeń oraz posiedzeń roboczych zespołów problemowych wykonując nałożone na nią 

ustawowe i statutowe zadania skupiała szczególną uwagę na poniższych kwestiach. 
 

1. Plan pracy Rady i mapa głównych zagadnień strategicznych stojących przed Radą 
Dnia 4.10.2019 r. Rada zdefiniowała główne zadania realizowane w kadencji 2019-2020 i wyznaczyła osoby 

koordynujące prace Rady w ramach zadań: 

1. Uwagi do projektu Statutu UWr (Rada in corpore). 
2. Finanse uczelni (W. Hann). 

3. Strategia UWr (K. Przybylski). 
4. Wybory Rektora UWr (R. Dutkiewicz). 

5. Model współpracy Rady UWr z władzami UWr oraz społecznością UWr (J. Hoffman). 
6. Uczelnia badawcza (E. Zych). 



2. Zaopiniowanie Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego 
Dnia 10.05.2019 r. Rada wyraziła, zgodnie z wymogiem ustawowym, opinię w sprawie projektu Statutu UWr. 

Rada zaproponowała jednocześnie Senatowi UWr zmiany, w opinii Rady, wspierające projakościowe rozwiąza-

nia istotne w kontekście aplikowania o status uczelni badawczej i uzyskiwania wysokich kategorii w ocenie 
parametrycznej. 

Zaproponowane zmiany dotyczyły: 

 brzmienia preambuły Statutu UWr; 

 wskazania Rektora UWr jako odpowiedzialnego za jakość procesów wsparcia; 

 uszczegółowienia procesu wyboru przewodniczącego Rady oraz powoływania nowego członka Rady; 

 zwiększenia liczby przedstawicieli wydziałów z wysokimi kategoriami naukowymi w Senacie UWr; 

 doprecyzowania kompetencji rad dyscyplin; 

 włączenia w skład rad dyscyplin osób ze stopniem doktora; 

 zwiększenia wymagań w zakresie dorobku publikacyjnego dla członków rad dyscyplin; 

 możliwość zawieszenia rady dyscypliny; 

 zwiększenia liczby elektorów spośród wydziałów z wysokimi kategoriami naukowymi w Uniwersyteckim 
Kolegium Elektorów; 

 sposobu wyłaniania kandydatów na Rektora UWr i roli Rady w tym procesie; 

 sposobu powoływania dyrektorów instytutów; 

 zwiększenia częstości oceny okresowej pracowników Uniwersytetu. 

Opinia Rady zawierała szczegółowe uzasadnienie proponowanych zmian wraz z propozycjami modyfikacji od-
powiednich zapisów w projekcie Statutu UWr. 

Propozycje Rady zostały odrzucone przez Senat UWr. Rada będzie nadal zachęcać władze Uniwersytetu do 

zmiany niektórych zapisów Statutu UWr, tak by silniej wspierał on działania projakościowe. Rada czuje się 
dodatkowo zachęcona do takiej postawy oceną wniosku UWr o uczelnię badawczą, w której międzynarodowy 

zespół oceniający wskazał na zbyt nieśmiałe działania uczelni, aby Uniwersytet mógł wykorzystać możliwości 
wynikające z nowego prawa i programu doskonałości. („Actions might be too timid, and, hence, the change 
process becomes too slow for the university to capitalise on the opportunities within the new law and the 
excellence programme.”) 
 

3. Wsparcie procesu ubiegania się o status uczelni badawczej 
Rada zorganizowała spotkanie informacyjne z przedstawicielami MNiSW (w tym z dr. Piotrem Dardzińskim, 

Prezesem Sieci Badawczej Łukasiewicz) w początkowej fazie tworzenia wniosku. Następnie, Rada aktywnie 
włączyła się w proces aplikacji Uniwersytetu Wrocławskiego o status uczelni badawczej w pierwszym konkursie 

w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” (IDUB). 

Rada uznawała i uznaje nadal, że uzyskanie, a obecnie utrzymanie, statusu uczelni badawczej, jest jednym  
z najważniejszych zadań Uniwersytetu, jego władz oraz całej społeczności akademickiej. 

Od momentu powołania, Rada wyszła z inicjatywą spotkań roboczych z Zespołem do opracowania wniosku w 
ramach konkursu w programie „Inicjatywa doskonałości –uczelnia badawcza”, którego liderem został  

prof. Przemysław Wiszewski. Pierwsze z nich odbyło się 1.06.2019, a dwa następne w późniejszym czasie. 

Omówiono na nich wspólnie dokumenty wypracowane przez Zespół w celu przygotowania wniosku IDUB. Rada 
z dużym uznaniem oceniła jakość, szczegółowość i dużą szczerość analizy SWOT oraz wniosła szereg uwag 

i  komentarzy do proponowanych zapisów. W trakcie spotkań członkowie Rady wskazywali na szczególną 
wagę, wręcz konieczność, zapewnienia daleko idącej kompatybilności, a nawet integracji wniosku IDUB z przy-

gotowywaną równolegle strategią UWr. 

Po decyzji o przyznaniu Uniwersytetowi Wrocławskiemu statusu uczelni badawczej Rada zaproponowała i zor-
ganizowała spotkanie, 6.12.2019 r., z liderem Zespołu prof. Przemysławem Wiszewskim, który przedstawił 

główne tezy wniosku, doświadczenia zdobyte w trakcie przygotowywania wniosku oraz listę zadań koniecznych 
do uruchomienia i zrealizowania. Po prezentacji odbyła się dyskusja o projekcie i wyzwaniach stojących przed 

Uniwersytetem. Członkowie Rady wskazywali na szczególną potrzebę promocji wniosku w środowisku uniwer-
syteckim i sposobach implementacji proponowanych rozwiązań. 

 

4. Zaopiniowanie projektu strategii UWr 
W opinii Rady warunkiem niezbędnym do zapewnienia mocnej i stabilnej pozycji Uniwersytetu Wrocławskiego 

jako czołowego uniwersytetu europejskiego jest przygotowanie nowej, ambitnej strategii rozwoju Uniwersy-
tetu na lata 2021-2030. Przed Uniwersytetem stoją niezwykle trudne wyzwania wynikające ze zmieniających 

się uwarunkowań międzynarodowych i krajowych, nowego otoczenia prawnego (zmiany w systemie nauki 

i  szkolnictwa wyższego), nowych zasad finansowych (programu IDUB) oraz nowych możliwości technologicz-
nych. Rada uważa, że nowa strategia rozwoju Uniwersytetu jest dokumentem niezbędnym do zainicjowania 

tych zmian oraz zapewnienia ich realizacji poprzez możliwość śledzenia postępów we wdrażaniu przyjętych 
zadań, a dla organów Uniwersytetu (Rektora, Senatu i Rady) przyjęta strategia jest dokumentem niezbędnym 

do wypracowywania spójnych opinii lub podejmowania racjonalnych decyzji. 
Przedstawiciele Rady odbyli kilka spotkań, m.in. w dniach 12.07.2019 r., 9.09.2019 r., 18.10.2019 r.,  

4.11.2019 r., 9.12.2019 r. z przedstawicielami Zespołu do opracowania i wdrożenia instrumentu nowoczesnego 

zarządzania strategicznego uczelnią jeszcze w trakcie jej przygotowywania. Na przykład w spotkaniu, które 
odbyło się w 18.10.2019 r. uczestniczył m.in. mgr Ryszard Żukowski, Kanclerz UWr, prof. Robert Olkiewicz, 



Dyrektor ds. informatycznych oraz mgr Emilia Wilanowska, Kierownik Biura Projektów Zagranicznych. Na spo-
tkaniach tych Rada była rzeczowo informowana o przebiegu i aktualnym stanie przygotowywania dokumentu. 

Równocześnie Rada zachęcała Zespół do umieszczania w strategii ambitnych celów odnośnie usytuowania 

Uniwersytetu na mapie dydaktycznej i badawczej nie tylko Polski, ale Europy i świata, w średniej i dalszej 
perspektywie. W ramach tej roboczej współpracy odbyło się też kilka indywidualnych spotkań członków Rady 

z liderem tego Zespołu, prof. Tomaszem Kaliszem. 
Jednym z ważnych tematów spotkań, o których mowa powyżej było zwracanie uwagi przez Radę na to, by 

strategia UWr zawierała plan efektywnego komunikowania środowisku uniwersyteckiemu zadań wynikających 

ze strategii, sposobów jej wdrażania oraz systematycznego monitorowania efektów jej realizacji. Rada z sa-
tysfakcją podkreśla dobrą współpracę z Zespołem i jej Liderem we wszystkich ważnych tematach dotyczących 

dokumentu. Rada podkreślała, że wniosek Uniwersytetu Wrocławskiego w konkursie Inicjatywa Doskonałości 
– Uczelnia Badawcza powinien być załącznikiem do strategii UWr, gdyż obydwa dokumenty są ze sobą ściśle 

powiązane i przyświeca im wspólny cel – podniesienie jakości zarządzania, edukacji i badań naukowych na 
Uniwersytecie do poziomu światowego. 

Rada podjęła się również zadania przybliżenia społeczności Uniwersytetu znaczenia koncepcji strategii w biz-

nesie lub dużej organizacji – jej roli, zasad tworzenia, sposobów komunikowania, wdrażania i potrzeby ciągłego 
dostosowywania do zmian otoczenia. 

Podobny cel miało nieformalne spotkanie z Samorządem Studentów UWr, które przerodziło się w dłuższą 
dyskusję o problemach i zadaniach Uniwersytetu, w tym w szczególności dotyczących bezpośrednio studentów. 

Przedstawiciele Rady wskazywali m.in. na łączność między edukacją i innymi elementami życia uczelni, w tym 

badań naukowych oraz efektywnością struktury organizacyjnej Uniwersytetu. 
 

5. Monitorowanie zarządzania Uniwersytetem poprzez spotkania i utrzymywanie bieżącego kon-
taktu z Rektorem UWr, Kanclerzem UWr, pracownikami Kwestury 

W ciągu roku 2019 Rada dyskutowała nad mechanizmami zarządzania Uniwersytetem przy okazji podjęcia 
Uchwały Nr 2/2019 i Uchwały Nr 3/2019 (sprzedaż nieruchomości) oraz Uchwały Nr 4/2019 (wyrażenie zgody 

na zbycie obligacji), a także w czasie wielokrotnych spotkań z Rektorem UWr. 

Należy nadmienić, iż na spotkaniach członków Rady z: 
a) Zespołem do opracowania wniosku w ramach konkursu w programie „Inicjatywa doskonałości – uczel-

nia badawcza”, na czele z liderem prof. Przemysławem Wiszewskim oraz 
b) Zespołem do opracowania i wdrożenia instrumentu nowoczesnego zarządzania strategicznego uczel-

nią, na czele z liderem prof. Tomaszem Kaliszem, 

wielokrotnie poruszany był temat mechanizmów właściwego zarzadzania Uniwersytetem. 
Niezależnie, Zespół Finansowy Rady (Wojciech Hann, Krzysztof Przybylski, Jerzy Korczak) utrzymywał w okre-

sie październik – grudzień 2019 intensywne kontakty (m.in. spotkania 4.10.2019 r., 18.10.2019 r., rozmowy 
telefoniczne, korespondencja mailowa) z przedstawicielami władz administracyjno-finansowych Uniwersytetu 

(mgr. Ryszardem Żukowskim, Kanclerzem, mgr. Krzysztofem Małysem, Zastępcą Kanclerza ds. planowania 

i  analiz finansowych, mgr Jadwigą Gizowską, Kwestor oraz mgr Beatą Tyszecką, Zastępcą Kwestora). 
Przedmiotem tych kontaktów było: 

a) nawiązanie współpracy władz administracyjno-finansowych UWr z Radą; 
b) przedstawienie głównych zasad gospodarki finansowej Uniwersytetu, w szczególności funkcji planu 

finansowo-rzeczowego UWr; 
c) przedyskutowanie, przed podjęciem przez Radę uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej, celów 

związanych z wyborem nowej firmy audytorskiej dla Uniwersytetu i kryteriów takiego wyboru. 

 
6. Wybór firmy audytorskiej 

Zespół Finansowy Rady na spotkaniu z władzami administracyjno-finansowymi UWr we wrześniu 2019 r. prze-
dyskutował ogólne podejście do oceny oferentów w przetargu na wybór firmy audytorskiej Uniwersytetu za 

lata obrotowe 2019-2021. W szczególności ustalono zakres informacji dodatkowej jaka towarzyszyć będzie 

przygotowywanemu przez Uniwersytet sprawozdaniu finansowemu za każdy z tych okresów. 
Na podstawie wyników tych spotkań oraz dyskusji Rady, zaproponowano przyjęcie kryteriów oceny ofert, 

uwzględniające cenę, jakość merytoryczną oferty, zaproponowany termin badania, doświadczenie oferenta, 
określenie głównych wyzwań związanych z badaniem sprawozdań finansowych UWr (w tym dostosowanie do 

wymogów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce). 
Zapytania ofertowe wysłano do następujących firm: Agencji Biegłych Rewidentów „Badex” z Opola, Morison 

Finansista Audit z Poznania, Avanta Audit z Kobierzyc oraz do Deloitte Audyt, BDO Polska i Crowe Poland Audit 

Services z Warszawy. 
W otwartym przetargu złożyły oferty trzy firmy audytorskie: Morison Finansista Audit, Agencja Biegłych Rewi-

dentów „Badex” oraz Crowe Poland Audit Services. 
Członkowie Zespołu Finansowego Rady w 3.12.2019 r. odbyli spotkania z przedstawicielami oferentów prze-

prowadzając ocenę każdej z ofert, a następnie na podstawie odpowiedzi udzielone przez oferenta na pytania 

zadane w trakcie indywidulanej rozmowy z każdym z oferentów, przygotowali rekomendację dla Rady celem 
podjęcia uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej. 



Rada dokonała oceny ofert w oparciu o przedstawione wyżej kryteria. W wyniku dokonanej oceny, najwyższą 
ocenę otrzymała oferta firmy Crowe Poland Audit Services, która została wybrana przez Radę jako audytor 

Uniwersytetu Wrocławskiego za lata obrotowe 2019-2021 Uchwałą Nr 6/2019 Rady UWr. 

 
7. Przygotowanie do wyborów Rektora UWr 

Rada zajmowała się wyborami rektora Uniwersytetu na trzech kolejnych posiedzeniach (6.12.2019 r., 
17.01.2020 r., 28.02.2020 r.) oraz wirtualnie pomiędzy tymi posiedzeniami. 

Na posiedzeniu Rady 6.12.2019 r. zapoznano się z sytuacją prawną wynikającą z ustawy Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce, Statutu UWr oraz uniwersyteckich regulacji obejmujących procedury i kalendarz wyborczy. 
W 2020 roku aktywność w tym obszarze kontynuowano. 

 
8. Nawiązanie kontaktów z innymi radami uczelni w kraju 

W trakcie 2019, członkowie Rady nawiązali kontakty z innymi radami uczelni w Polsce. W szczególności, na-
wiązano kontakt z radami pozostałych 9 uczelni badawczych oraz z radami pozostałych uczelni Wrocławia 

i  Dolnego Śląska. 

Wyrażono intencję kontynuowania kontaktów i wzajemnie korzystnej wymiany doświadczeń i informacji. 
 

 
V. UWAGI RADY UWr W ZAKRESIE MONITOROWANIA ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETEM ORAZ 

MONITOROWANIA GOSPODARKĄ FINANSOWĄ UNIWERSYTETU 

 
Rada w trakcie spotkań z władzami Uniwersytetu, pracownikami i studentami, a także w wewnętrznych dys-

kusjach, poświęciła wiele uwagi polityce zarządzania Uniwersytetem Wrocławskim i jego gospodarce finanso-
wej. 

Główne spostrzeżenia Rady w zakresie zarządzania Uczelnią i gospodarki finansowej można ująć w 4 głównych 
grupach zagadnień: 

1. Rozwojowi UWr dobrze przysłużyłoby się opracowanie długofalowego (minimum 3-letniego) planu finan-

sowego skorelowanego ze strategią uczelni. 
2. W zakresie realizacji podstawowych potrzeb nakreślonych we wniosku o uczelnię badawczą i  w projekcie 

nowej strategii UWr w zakresie głównych obszarów misji Uniwersytetu: 
a) badań naukowych, 

b) dydaktyki, 

c) współpracy z biznesem i otoczeniem społeczno-gospodarczym, 
należałoby przeprowadzić audyt funkcjonowania administracji Uniwersytetu i wdrożyć wnioski z tak prze-

prowadzonego audytu. 
3. Statut UWr winien w zdecydowanie większym stopniu ułatwiać wspieranie realizacji projektu uczelni ba-

dawczej i strategii UWr, w tym (aczkolwiek niewyłącznie) podziału kompetencji i narzędzi zarządczych 

pozostających w dyspozycji (rad) dyscyplin naukowych versus wydziałów oraz innych kwestii podnoszo-
nych przez Radę w uwagach do Statutu UWr; 

4. Zgodnie z duchem ustawy i długofalowym interesem Uczelni, należałoby doprowadzić do czytelnego roz-
działu kompetencji pomiędzy Radą a pozostałymi organami Uniwersytetu i wykorzystać szansę wykorzy-

stania kompetencji Rady w konstruktywnej pracy na rzecz Uniwersytetu. 
 

W odniesieniu do tych 4 grup zagadnień Rada w okresie pozostałej części swojej kadencji zamierza co nastę-

puje: 
Ad. 1 - Omówić z wybranym audytorem finansowym Uczelni oraz z Rektorem UWr, Kanclerzem UWr i Kwesturą 

UWr możliwości (w tym sposobów wsparcia przez Radę) sporządzenia długoterminowego (min. 3-letniego) 
planu finansowego uczelni i sposoby powiązania go z celami zawartymi w strategii UWr i we wniosku o uczelnię 

badawczą. 

Ad. 2 - Zarekomendować przeprowadzenie audytu funkcjonowania administracji Uniwersytetu oraz warsztatów 
z dziedziny najlepszych praktyk zarządzania Uniwersytetem, sposobów optymalizacji pracy administracji Uni-

wersytetu i zarządzania strategicznego. 
Ad. 3 - Podnosić konieczność refleksji na temat modyfikacji Statutu UWr w toku kampanii wyborczej i debaty 

uniwersyteckiej przed wyborami nowego Rektora UWr oraz wrócić do dyskusji na temat niezbędnych zmian 
w Statucie UWr wraz z nowo wybranym Rektorem-elektem UWr. 

Ad 4. - Na ogólnym zebraniu społeczności akademickiej UWr oraz na spotkaniach z nowo wybranymi władzami 

UWr, zaprezentować plan współpracy Rady z pozostałymi organami Uniwersytetu i obszary szczególnego za-
interesowania i możliwości wsparcia Uniwersytetu przez członków Rady. 

Ponadto, Rada zamierza poświęcić pozostałą część kadencji na aktywne monitorowanie wdrażania wniosku 
o uczelnię badawczą i strategii UWr. 

 


