
 

UCHWAŁA NR 9/2020 
RADY UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

z dnia 30 grudnia 2020 r. 
 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Uniwersytetu Wrocławskiego 
za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 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 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 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 9/2020 
Rady Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 30 grudnia 2020 

 
 

SPRAWOZDANIE 
z działalności Rady Uniwersytetu Wrocławskiego 

za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 

 
 

I. INFORMACJA O KADENCJI RADY UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO, SKŁAD OSOBOWY ORAZ 
PEŁNIONE FUNKCJE W RADZIE 

 
W okresie sprawozdawczym funkcjonowała nadal pierwsza Rada Uniwersytetu Wrocławskiego (zwana dalej 

Radą lub w skrócie RUWr) 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 

(tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 85) 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 Wrocław-

skiego. Był to pełny rok kalendarzowy i zarazem ostatni, bowiem zgodnie z § 4 ust. 1 Uchwały Nr 11/2019 

Senatu UWr ta kadencja Rady rozpoczęła się 1 kwietnia 2019 r. tj. pierwszego dnia miesiąca po upływie 
miesiąca, w którym powołano członków Rady, a kończy się 31 grudnia 2020 r. 

Skład Rady w dwóch podstawowych jej grupach członkowskich nie uległ zmianom i tak: 
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 
Natomiast nastąpiła zmiana wchodzącego z mocy przepisów jako Przewodniczący Samorządu Studentów Uni-

wersytetu Damiana Rychlika, który z dniem 30 października 2020 r. zakończył swoją kadencję, a w wyniku 
przeprowadzonych wyborów w tym samym dniu w skład Rady wszedł Patryk Korolko. 

Przewodniczącą Rady w okresie sprawozdawczym w dalszym ciągu pełniła Jolanta Hoffmann wybrana w dro-

dze uchwały 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 od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Rada odbyła 10 posiedzeń, w takcie 
których podejmowano uchwały, a ponadto Członkowie Rady odbywali posiedzenia robocze 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 styczniu 2020 r. terminarzem na podstawie § 5 Regula-
minu Rady UWr, przy czym jednak z uwagi na stan epidemii i zarządzenia Rektora UWr wprowadzające zakaz 

odbywania posiedzeń w budynkach UWr, posiedzenie odbywał się od 20 marca 2020 r. wyłącznie zdalnie (poza 

posiedzeniem 2 października 2020 r.) za pośrednictwem platformy MS Teams, a terminy niektórych posiedzeń 
zmieniano dostosowując je do sytuacji epidemicznej (przykładowo posiedzenie zaplanowane na dzień 24 kwiet-

nia 2020 r. przeniesiono na dzień 14 maja 2020 r.). Uczestnictwo poszczególnych Członków Rady w posiedze-
niach przedstawia się następująco: 

17 stycznia 2020 r. – uczestniczyło 8 Członków, nieobecni 1; 
28 lutego 2020 r.- uczestniczyło 7 Członków, nieobecni 2; 

24 kwietnia 2020 r. - uczestniczyło 9 Członków, nieobecni 0; 

29 maja 2020 r. - uczestniczyło 9 Członków, nieobecni 0; 
15 czerwca 2020 r. - uczestniczyło 9 Członków, nieobecni 0; 

30 lipca 2020 r. - uczestniczyło 7 Członków, nieobecni 2; 
2 października 2020 r. - uczestniczyło 9 Członków, nieobecni 1; 

23 października 2020 r. - uczestniczyło 9Członków, nieobecni 0; 

27 listopada 2020 r. - uczestniczyło 9 Członków, nieobecni 0; 
18 grudnia 2020 r. - uczestniczyło 9 Członków, nieobecni 0. 

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, a po rozpoczęciu posiedzeń zdalnych także z wykorzystaniem formularzy 

głosowań w czasie realnym w aplikacji MS Forms. 
W toku posiedzeń oraz przy wykorzystaniu trybu głosowań za pośrednictwem środka bezpośredniego porozu-

miewania się na odległość w postaci wiadomości e-mail lub z wykorzystaniem aplikacji MS Forms Rada podjęła 
9 uchwał oraz przyjęła dwa stanowiska. 

 

Lp. Nr uchwały Data Przedmiot uchwały 

1. 1/2020 11.02.2020 r. 
w sprawie zaopiniowania projektu Strategii rozwoju Uniwersytetu 

Wrocławskiego na lata 2021-2030 

2. 2/2020 06.05.2020 r. 
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Uniwersy-
tetu Wrocławskiego za okres od 1 kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 

2019 r. 

3. 3/2020 15.06.2020 r. 
w sprawie zaopiniowania planu rzeczowo-finansowego Uniwersy-
tetu Wrocławskiego na rok 2020 

4. 4/2020 25.06.2020 r. 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersy-
tetu Wrocławskiego za rok 2019 oraz przeznaczenia zysku netto 

5. 5/2020 25.06.2020 r. 
w sprawie sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finanso-

wego Uniwersytetu Wrocławskiego za rok 2019 

6. 6/2020 30.06.2020 r. 
w sprawie wniosku do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  
o ustalenie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

7. 7/2020 30.06.2020 r. 
w sprawie przyznania dodatku zadaniowego Rektorowi Uniwersy-

tetu Wrocławskiego na kadencję 2020-2024 

8. 8/2020 26.08.2020 r. 
w sprawie wniosku do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  
o ponowne ustalenie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku 

funkcyjnego Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 



9. 9/2020 29.12.2020 

w sprawie w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady 

Uniwersytetu Wrocławskiego za okres od 1 stycznia 2020 r. do 
31 grudnia 2020 r. 

10. Stanowisko 06.03.2020 r. 
List Rady UWr do Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów w spra-

wie wyboru Rektora UWr na kadencję 2020-2024 

11. Stanowisko 30.10.2020 r. w sprawie wyrażenia poparcia dla działań Rektora 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. 
W pierwszej kolejności Rada zajmowała się udziałem w procesie przygotowania a następnie opiniowania Stra-

tegii UWr 2021-2030 wychodząc z założenia, że bez planowania strategicznego, ale też konsekwentnej reali-
zacji przyjętej strategii nie jest możliwe wywiązanie się Uniwersytetu z umowy na realizację programu IDUB. 

Następnym kluczowym problemem dla Rady było jej uczestnictwo w wyborach Rektora i negatywna ocena 

przyjętych w tym zakresie przepisów ordynacyjnych przyjętych w Statucie UWr. 
Ponadto, przedmiotem uwagi Rady były kwestie związane z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego UWr 

za rok 2019, zaopiniowaniem planu rzeczowo-finansowego UWr na rok 2020 oraz planowaniem finansowym 
działalności Uniwersytetu. W tym kontekście, Rada zwracała uwagę, zarówno na roboczych spotkaniach z 

przedstawicielami władz UWr, jak i w korespondencji mailowej (szczegóły poniżej), na nieobecność w praktyce 

zarządczej UWr wieloletniej perspektywy planowania, brak powiązania planów rocznych z wieloletnimi planami 
inwestycyjno-remontowymi oraz zbyt późne terminy przedkładania dokumentów planistycznych na dany rok 

finansowy. 
Istotnym problemem dla Rady było także monitorowanie procesu przejmowania władzy na Uniwersytecie przez 

nowo wybranego Rektora oraz powoływanych przez niego na funkcje kierownicze prorektorów, jak również 
zatrudnionych na nowo utworzone stanowiska w administracji centralnej Dyrektora Generalnego i Dyrektora 

Finansowego, jak również wprowadzania w życie nowego Regulaminu Organizacyjnego i pozostałych doku-

mentów. 
Od marca 2020 r. Rada monitorowała również zarządzanie Uniwersytetem w warunkach epidemicznych. 

 
1. Zaopiniowanie strategii rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego na lata 2021-2030 

11.02.2020 Rada wyraziła, zgodnie z wymogiem ustawowym, opinię w sprawie projektu strategii rozwoju UWr 

na lata 2021-2030. Rada zaproponowała jednocześnie Senatowi UWr zmiany, w opinii Rady, wspierające pro-
jakościowe rozwiązania istotne w kontekście utrzymania statusu uczelni badawczej i uzyskiwania wysokich 

kategorii w ewaluacji jakości działalności naukowej.  
Rada podkreśliła, 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 zarekomendowała również, aby ostateczna wersja strategii UWr zawierała plan efektywnego komuniko-
wania środowisku uniwersyteckiemu zadań wynikających ze strategii, sposobów jej wdrażania oraz systema-

tycznego monitorowania efektów jej realizacji, przeprowadzenie szkoleń dla pracowników uczelni, dotyczących 
zasad zarządzania strategicznego oraz uruchomienia cyklicznego przeglądu Strategii Rozwoju Uniwersytetu. 

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.  

Zespół Strategiczny Rady zainicjował i wspierał organizację warsztatów strategicznych dla nowych władz 
Uczelni. Warsztaty odbyły się w dniach 18-20.09.2020. 

Rada z satysfakcją podkreśla dobrą współpracę z Zespołem przygotowującym Strategię Rozwoju UWr. i jej 

liderem prof. Tomaszem Kaliszem we wszystkich ważnych tematach dotyczących dokumentu. 
 

2. Udział w procedurze wyboru Rektora UWr na kadencję 2020-2024 
Rada postanowiła nie przedstawiać odrębnego kandydata na Rektora a jedynie udzielić poparcia jednemu 

z kandydatów wskazanych w trakcie posiedzenia indykacyjnego UKE. W tym celu w dniu 29 lutego 2020 r. 
Rada zorganizowała spotkanie z kandydatami na Rektora UWr, w trakcie którego każdy z nich mógł przedsta-

wić swoją wizję sprawowania urzędu Rektora, a następnie członkowie Rady zadawali kandydatom pytania, na 

które mogli oni swobodnie udzielać odpowiedzi. Po zakończeniu przesłuchań w wyniku głosowania tajnego 
Rada postanowiła udzielić rekomendacji prof. dr. hab. Przemysławowi Wiszewskiemu, o czym poinformowała 

UKE w liście z dnia 6 marca 2020 r. 
 

3. Zaopiniowanie projektu planu rzeczowo-finansowego UWr na rok 2020 

W opinii Rady plan podporządkowany jest trudnym warunkom gospodarczym spowodowanym przez stan epi-
demiczny, który od marca 2020 r. wpływa ograniczająco na całą gospodarkę narodową, co wywiera wpływ na 



funkcjonowanie całego sektora uczelni wyższych w Polsce. Rada oceniła plan jako zachowawczy, niemniej 
jednak Rada zaopiniowała plan pozytywnie uchwałą nr 3/2020 z dnia 15 czerwca 2020 r. W trakcie prac nad 

projektem Rada podkreślała negatywne konsekwencje zbyt późnego przedłożenia samego projektu, ale też 

zbyt późny termin przyjmowania planu rzeczowo-finansowego, rekomendując istotne zmiany w tym zakresie. 
 

4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Uniwersytetu Wrocławskiego za rok 2019 oraz 
przeznaczenia zysku netto i sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego UWr na rok 

2019 planu rzeczowo-finansowego UWr na rok 2020 

Rada wykonując obowiązki przewidziane art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
oraz § 15 pkt 3 lit. c Statutu UWr zapoznała się szczegółowo ze sprawozdaniem finansowym wraz ze wszystkimi 

załącznikami oraz wnioskiem w sprawie przeznaczenia zysku netto, a także przeprowadziła szereg spotkań z 
JM Rektorem, prof. Adamem Jezierskim, Prorektor ds. finansów i rozwoju, prof. Wiesławą Miemiec, Zastępcą 

Kanclerza ds. planowania i analiz finansowych, mgr Krzysztofem Małysem oraz Kwestor, mgr Jadwigą Gizow-
ską, a także z firmą audytorską Crowe International (w tym z biegłym rewidentem Panem Wolfgangiem Stanc-

likiem i zespołem) dokonującą badania sprawozdań finansowych UWr za rok 2019, w trakcie których zadawano 

dodatkowe pytania dotyczące zarówno metodologii przygotowania sprawozdań finansowych, polityk i procedur 
rachunkowości, poszczególnych danych liczbowych zawartych w sprawozdaniu, jak i oczekiwania dotyczące 

syntetycznej, przekrojowej, przyjaznej dla użytkownika, formy prezentacji danych finansowych. Na tej podsta-
wie dnia 25 czerwca 2020 r. Rada podjęła uchwałę nr 4/2020 zatwierdzając sprawozdania oraz ustalając 

przeznaczenie zysku netto na zwiększenie funduszu zasadniczego Uniwersytetu. 

Podobnie wykonując obowiązki nałożone na Radę przepisami art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy i § 15 pkt 3 lit. b 
Statutu UWr po zapoznaniu się ze sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2019 Rada 

zatwierdziła sprawozdanie. 
Ponadto, w dniu 28 czerwca 2020 r. Rada przyjęła szczegółowe rekomendacje dla władz rektorskich w zakresie 

prezentacji danych finansowych i planowania finansowego UWr. 
 

5. Monitorowanie zarządzania Uniwersytetem poprzez spotkania i utrzymywanie bieżącego kon-

taktu z Rektorem UWr, Kanclerzem UWr, pracownikami Kwestury 
W ciągu roku 2020 Rada kontynuowała swoje wcześniejsze prace zmierzające do poprawy zarządzania Uni-

wersytetem odbywając szereg spotkań z Rektorem UWr, Kanclerzem UWr i pracownikami Kwestury do zakoń-
czenia kadencji 2016-2020 oraz wprowadzenia zmian w strukturze organizacyjnej Uniwersytetu. Były to za-

równo spotkania w trakcie posiedzeń Rady zwoływanych zgodnie z harmonogramem, jak i spotkania robocze 

poszczególnych zespołów zadaniowych powołanych w 2019 r. spośród członków Rady. 
Dnia 25 czerwca 2020 r. członkowie Rady uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielami firmy audytorskiej 

Crowe, która przeprowadziła pierwsze w cyklu dwuletnim badanie sprawozdania finansowego UWr za rok 
2019. Przedmiotem spotkanie było przedstawienie wskazówek wynikających z przeprowadzonego audytu do-

tyczących m.in. uproszczenia procedur tworzenia i obiegu dokumentów oraz braku zastępowalności osób re-

prezentujących UWr w trakcie badania sprawozdania, czytelności sprawozdania oraz wprowadzenia wielolet-
niego planowania finansowego. Rada w pełni zarekomendowała uwzględnienie tych wniosków. 

Po rozpoczęciu nowego roku akademickiego – pierwszego w kadencji 2020-2024 – 2 października 2020 r. Rada 
UWr spotkała się z nowym Rektorem, prof. drem hab. Przemysławem Wiszewskim. Począwszy do tego spo-

tkania każdorazowe następne posiedzenia Rady zawierają w porządku obrad spotkanie z Rektorem, w trakcie 
którego informuje on Radę o wydarzeniach, które miały miejsce od poprzedniego spotkania, podejmowanych 

przez Rektora działaniach, zwłaszcza związanych z rozwiązywaniem problemów funkcjonowania Uniwersytetu 

w warunkach epidemii. Poza spotkaniem z Rektorem w zależności od potrzeb organizowane były także spo-
tkania z prorektorami oraz osobami kierującymi administracją Uniwersytecką. 

Dnia 11 grudnia 2020 r. członkowie zespołu ds. finansów (Wojciech Hann, Jerzy Korczak, Maciej Kryza, Krzysz-
tof Przybylski) spotkali się z Prorektor ds. projektów i relacji międzynarodowych, dr hab. Patrycją Matusz,  

prof. UWr., Dyrektor Finansową, mgr Anetą Kędzierską-Nowicką oraz Główną Księgową, dr Anną Wieczorkow-

ską celem przedstawienia oceny stanu Uniwersytetu w okresie rozpoczęcia nowej kadencji oraz objęcia przez 
nie ich funkcji, głównych problemów, które istotnie utrudniają lub ograniczają skuteczne zarządzania Uniwer-

sytetem, jak również głównych kierunków i perspektyw czasowych zmian w tym zakresie. Zwrócono uwagę 
na zmiany kadrowe i ich skutki; nową politykę informacyjną zapoczątkowaną przez Rektora P. Wiszewskiego, 

budowanie nowej kultury współdziałania między jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu, a także zadania 
związane z rozpoczęciem realizacji Strategii 2021-2030. Zespół zapoznał się także ze wstępnymi założeniami 

do planu finansowego na rok 2021. 

Rada z pełną akceptacją i aprobatą obserwuje skutki nowej polityki informacyjnej Rektora P. Wiszewskiego 
polegającą na cotygodniowym blogu prowadzonym w języku polskim i angielskim powszechnie dostępnym nie 

tylko dla członków społeczności uniwersyteckiej, w którym komentowane są wszelkie wydarzenia oraz podej-
mowane przez Rektora, organy i administrację uniwersytecką oraz jednostki organizacyjne, a nawet poszcze-

gólnych pracowników, studentów i doktorantów, działania. Ma to szczególne znaczenie w sytuacji epidemicz-

nej, która istotnie wpływa na funkcjonowanie Uniwersytetu. Poza blogami Rektor organizuje też spotkania on-
line poświęcone konkretnym wydarzeniom lub przedsięwzięciom. Zdaniem Rady tego rodzaju działania pozwa-

lają po raz pierwszy członkom społeczności uniwersyteckiej uczestniczyć na bieżąco w funkcjonowaniu całego 
Uniwersytetu. 



 
6. Nawiązanie kontaktów z innymi radami uczelni w kraju 

W trakcie 2020, członkowie Rady nawiązali kontakty z innymi radami uczelni w Polsce, w tym radami 9 uczelni 

badawczych oraz z radami pozostałych uczelni Wrocławia i Dolnego Śląska. Wyrażono intencję kontynuowania 
kontaktów i wzajemnie korzystnej wymiany doświadczeń i informacji. W szczególności, członkowie Rady brali 

udział w spotkaniach Ośrodka Współpracy Rad Uczelni. Zgłoszono kandydaturę przewodniczącego Rady UWr 
kolejnej kadencji do Rady Programowej ośrodka. 

Na zaproszenie Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina, człon-

kowie Rady wzięli udział w pierwszym spotkaniu Przewodniczących Rad Uczelni. Współorganizatorem tego 
wydarzenia był Uniwersytet Warszawski, odbyło się ono w ramach cyklu NKN FORUM, a tematyką przewodnią 

spotkania była rola wsparcia rad uczelni w zarządzaniu uczelnią 2.0”. 
27.11.2020 członkowie Rady UWr uczestniczyli w spotkaniu członków Rad Uczelni zorganizowanym przez  

Ośrodek Współpracy Rad Uczelni PFAG. 
 

 

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. 
Rady podtrzymuje główne spostrzeżenia w zakresie zarządzania Uczelnią i gospodarki finansowej, które 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 stworzyć szansę wykorzystania 
kompetencji Rady w konstruktywnej pracy na rzecz Uniwersytetu. 


