
 

KOMUNIKAT Nr 4/2022 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 16 lutego 2022 r. 

 

 

w sprawie możliwości zgłaszania nieprawidłowości w Uniwersytecie 

Wrocławskim 

 

Informuję, iż od dnia 16 lutego 2022 r. wprowadza się dodatkową możliwość zgłaszania 

nieprawidłowości na Uniwersytecie Wrocławskim. 

Niniejszą ścieżką nie są objęte skargi i wnioski składane w trybie Kodeksu postępowania 

administracyjnego oraz wnioski w ramach procedury przeciwdziałania dyskryminacji na 

Uniwersytecie Wrocławskim. 

 

1. Udostępnia się możliwość zgłoszenia nieprawidłowości w Uniwersytecie 

Wrocławskim, w zakresie wszystkich aspektów jego działalności - dotyczy relacji 

między poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi uczelni, pracownikami, 

między wszystkimi pracownikami a uczelnią, znajdujących się w zakresie 

obowiązków pracowniczych lub bezpośrednio na te obowiązki oddziałujących.  

2. Zgłoszenie może być imienne lub anonimowe. 

3. W przypadku zgłoszenia imiennego gwarantuje się zachowanie poufności 

tożsamości zgłaszającego w trakcie działań sprawdzających i naprawczych oraz 

innych podejmowanych w związku ze zgłoszeniem, chyba że zgłaszający 

jednoznacznie wskazał w zgłoszeniu lub później, że zgadza się na ujawnienie 

swojej tożsamości, w szczególności wobec osób wskazanych w zgłoszeniu.  

4. W związku ze zgłoszeniem niedopuszczalne jest podejmowanie jakichkolwiek 

działań odwetowych mogących negatywnie wpłynąć na sytuację zgłaszającego z 

powodu dokonania zgłoszenia. Dotyczy to wszystkich osób, które w sposób 

bezpośredni lub pośredni zaznajomiły się z treścią zgłoszenia lub z udziałem 

których prowadzone są działania sprawdzające lub naprawcze. 

5. Zgłoszenie dokonane może zostać pocztą elektroniczną lub w formie papierowej.  

6. Zgłoszenia pocztą elektroniczną dokonywane powinny być na adres: 

nieprawidlowosci@uwr.edu.pl 

7. Zgłoszenia w formie papierowej dokonywane powinny być na adres: Biuro ds. 

Strategii, Kontroli Zarządczej i Zarządzania Procesowego lub osobiście z 

możliwością wrzucenia zgłoszenia w godzinach pracy Uniwersytetu Wrocławskiego 

do skrzynki podawczej opisanej „Nieprawidłowości” umieszczonej na III-im piętrze 

budynku przy pl. Uniwersyteckim 15 we Wrocławiu.  

8. Biuro ds. Strategii, Kontroli Zarządczej i Zarządzania Procesowego dokonuje 

wstępnej weryfikacji okoliczności zawartych w zgłoszeniu (działania 

sprawdzające). W trakcie działań sprawdzających nie można ujawnić zgłoszenia 

jako ich przyczyny, bezpośrednio lub pośrednio. 

9. W przypadku potwierdzenia nieprawidłowości lub stwierdzenie istotnego ryzyka 

nieprawidłowości w trakcie działań sprawdzających Biuro ds. Strategii, Kontroli 

Zarządczej i Zarządzania Procesowego przekazuje Rektorowi dotyczący ich raport 

wraz z rekomendowanymi działaniami naprawczymi. Na podstawie rekomendacji 

Rektor podejmuje decyzję o działaniach naprawczych. 

10. W przypadku niepotwierdzenia nieprawidłowości w trakcie działań sprawdzających 

Biuro ds. Strategii, Kontroli Zarządczej i Zarządzania Procesowego przekazuje 

Rektorowi informację o charakterze rozbieżności między zgłoszeniem a ustalonym 

stanem faktycznym. 

mailto:nieprawidlowosci@uwr.edu.pl


11. W przypadku imiennego zgłoszenia nieprawidłowości Biuro ds. Strategii, Kontroli 

Zarządczej i Zarządzania Procesowego informuje zgłaszającego o podjętych 

działaniach naprawczych w przypadku potwierdzenia nieprawidłowości lub o 

sprzeczności zgłoszenia z ustalonym stanem faktycznym – jeśli nieprawidłowości 

nie zostały potwierdzone. W tym drugim przypadku zgłaszający może zwrócić się 

do Rektora z dodatkowym wyjaśnieniem. Z powodu przedstawienia dodatkowych 

wyjaśnień nie może dojść do jakichkolwiek działań odwetowych mogących 

negatywnie wpłynąć na sytuację zgłaszającego. 

 

 

 

prof. dr hab. Przemysław Wiszewski 

R E K T O R 

 

 

 

 


