
KOMUNIKAT Nr 10/2021 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 20 stycznia 2021 r. 
 

w sprawie zmiany składów zespołów do zadań realizowanych przez Uniwersytet 
Wrocławski w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia 

Badawcza”  
 

Na podstawie § 12 ust. 3 pkt 9 lit. o Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego 
uchwalonego uchwałą Nr 102/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 
2019 r. w składach zespołów do zadań realizowanych przez Uniwersytet Wrocławski w 
ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” powołanych 
komunikatem Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 kwietnia 2020 r. 
wprowadzam następujące zmiany:  
 
1/ w Zespole ds. projakościowego zarządzania kadrą zarządczą Uniwersytetu 
Wrocławskiego: 
 

- odwołuję ze składu Zespołu: 1) prof. dr hab. Iwonę Bartoszewicz  
2) prof. dr hab. Annę Trzeciak 
3) prof. dr. hab. Przemysława Wiszewskiego 

 
- powołuję do składu Zespołu: 1) prof. dr. hab. Dariusza Adamskiego 

2) prof. dr. hab. Eugeniusza Zycha 
 

Po wprowadzeniu powyższych zmian skład Zespołu ds. projakościowego 
zarządzania kadrą zarządczą Uniwersytetu Wrocławskiego przedstawia się następująco: 
 
Zespół ds. projakościowego zarządzania kadrą zarządczą Uniwersytetu 
Wrocławskiego: 

 
Przewodniczący Zespołu: 
 

prof. dr hab. Dariusz Adamski  

Przedstawiciel władz rektorskich: 
 

prof. dr hab. Dariusz Adamski 
Prorektor ds. innowacji i zmian 
 

Przedstawiciel Komitetu Sterującego IDUB: 
 

prof. dr hab. Eugeniusz Zych  

Członkowie reprezentujący dziedziny nauki:  

- nauki ścisłe i przyrodnicze: prof. dr hab. Grzegorz Karch 
 

- nauki humanistyczne: prof. dr hab. Jerzy Piekalski 
 

 - nauki społeczne: 
 
Przedstawiciel administracji:  

prof. dr hab. Beata Ociepka 
 
mgr Alina Strent 

 
 
2/ w Zespole ds. rozbudowy elektronicznego obiegu dokumentacji wraz  
z optymalizacją obiegu dokumentacji  
 

- odwołuję ze składu Zespołu prof. dr hab. Wiesławę Miemiec  
 

- powołuję do składu Zespołu prof. dr. hab. Dariusza Adamskiego 
 



Po wprowadzeniu powyższych zmian skład Zespołu ds. rozbudowy elektronicznego 
obiegu dokumentacji wraz z optymalizacją obiegu dokumentacji przedstawia się 
następująco: 
 
Zespół ds. rozbudowy elektronicznego obiegu dokumentacji wraz  
z optymalizacją obiegu dokumentacji:  
 
Przewodnicząca Zespołu: 
 

mgr Ewelina Setera 

Przedstawiciel władz rektorskich: 
 

prof. dr hab. Dariusz Adamski 
Prorektor ds. innowacji i zmian 
 

Przedstawiciel Komitetu Sterującego IDUB: 
 

mgr Barbara Starnawska 

Przedstawiciele administracji: mgr inż. Roman Bonikowski 
mgr inż. Marek Karatowicz   

 mgr Karolina Liwanowska 
mgr Łukasz Nakoneczny  
Marta Więckowska  
 

 
 
 
 
 

prof. dr hab. Przemysław Wiszewski 
R E K T O R   


