
ZARZĄDZENIE Nr 116/2021  

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 21 lipca 2021 r. 

 

w sprawie zmiany składów zespołów do zadań realizowanych przez Uniwersytet 

Wrocławski w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia 

Badawcza”  

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 478 z późn. zm.) 
oraz § 12 ust. 3 pkt 9 lit. o Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego uchwalonego uchwałą  

Nr 102/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 2019 r. zarządza się,  

co następuje: 

 

§ 1. W składach zespołów powołanych do zadań realizowanych przez Uniwersytet 

Wrocławski w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” 

wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) w Zespole ds. powstania Uniwersyteckiej Sieci Infrastruktury 

Badawczej: 

 

- odwołuję dr Elżbietę Kocowską-Siekierkę 

- powołuję mgr. Macieja Kamińskiego. 

 

Po wprowadzeniu powyższej zmiany skład Zespołu ds. powstania Uniwersyteckiej 

Sieci Infrastruktury Badawczej przedstawia się następująco: 

 

Zespół ds. powstania Uniwersyteckiej Sieci Infrastruktury Badawczej w składzie: 

 

Przewodniczący Zespołu: 

 

prof. dr hab. Sławomir Szafert 

 

Przedstawiciel władz rektorskich: 

 

prof. dr hab. Eugeniusz Zych 

Prorektor ds. badań naukowych 

 

Przedstawiciel Komitetu Sterującego IDUB: 

 

dr hab. Dorota Nowak, prof. UWr 

 

Członkowie reprezentujący dziedziny nauki:  

- nauki ścisłe i przyrodnicze: dr hab. Daniel Krowarsch 

dr hab. Donata Wawrzycka 

 

Przedstawiciel administracji: mgr Maciej Kamiński 

 

 

2) w Zespole ds. optymalizacji działań na rzecz komercjalizacji badań 

naukowych: 

 

- odwołuję dr Elżbietę Kocowską-Siekierkę 

- powołuję mgr. Macieja Kamińskiego. 

 

Po wprowadzeniu powyższej zmiany skład Zespołu ds. optymalizacji działań na 

rzecz komercjalizacji badań naukowych przedstawia się następująco: 

 

Zespół ds. optymalizacji działań na rzecz komercjalizacji badań naukowych: 

 

Przewodniczący Zespołu: 

 

dr hab. Leszek Kwieciński, prof. UWr 

 



Przedstawiciel władz rektorskich: 

 

prof. dr hab. Eugeniusz Zych 

Prorektor ds. badań naukowych 

 

Przedstawiciel Komitetu Sterującego IDUB: 

 

prof. dr hab. Eugeniusz Zych  

Członkowie reprezentujący dziedziny nauki:  

- nauki ścisłe i przyrodnicze: prof. dr hab. Marcin Łukaszewicz 

prof. dr hab. Tomasz Niedzielski 

prof. dr hab. Sławomir Szafert 

  

- nauki humanistyczne: prof. dr hab. Jerzy Piekalski 

 

- nauki społeczne: dr hab. Leszek Kwieciński, prof. UWr 

 

Przedstawiciel administracji: mgr Maciej Kamiński 

 

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

prof. dr hab. Przemysław Wiszewski 

R E K T O R  


