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BR.001.2.2022.AWK  

 

Protokół Nr 2/2022 zdalnego posiedzenia  
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego  
w dniu 23 lutego 2022 r. 

 

     

Skład posiedzenia Senatu:  Obecnych:

Rektor – Przewodniczący Senatu, oraz: 1
27 przedstawicieli nauczycieli akademickich: profesorów i profesorów Uniwersytetu 26
11 przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich 11
1 przedstawiciel doktorantów 1

10 przedstawicieli studentów 2
3 przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 3

16 osób uczestniczących z głosem doradczym 15
   

Uprawnionych do głosowania: 53 44
 
Obecni:   

1. prof. dr hab. Przemysław Wiszewski 
2. dr hab. Robert Alberski prof. UWr 
3. dr hab. Sławomir Berski prof. UWr 
4. dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr 
5. prof. dr hab. Gabriela Bugla-Płoskońska 
6. prof. dr hab. Marcin Cieński 
7. prof. dr hab. Mariusz Jabłoński 
8. dr hab. Wioletta Jedlecka prof. UWr 
9. prof. dr hab. Tomasz Jurdziński 
10. prof. dr hab. Ewa Kębłowska-Ławniczak 
11. prof. dr hab. Karol Kiczka 
12. dr hab. Maciej Kryza prof. UWr 
13. dr hab. Robert Kucharczyk prof. UWr 
14. dr hab. Arkadiusz Lewicki prof. UWr  
15. prof. dr hab. Jerzy Marcinkowski 
16. dr hab. Henryk Marszałek prof. UWr 
17. dr hab. Piotr Krzysztof Marszałek prof. UWr 
18. dr hab. Dorota Nowak prof. UWr 
19. dr hab. Joanna Nowosielska-Sobel prof. UWr 
20. prof. dr hab. Wanda Patrzałek 
21. prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz 
22. prof. dr hab. Jan Sobczyk 
23. prof. dr hab. Jacek Świątkowski 
24. prof. dr hab. Michał Tomczak 
25. prof. dr hab. Robert Wysocki 
26. prof. dr hab. Jolanta Zakrzewska-Czerwińska 
27. prof. dr hab. Eugeniusz Zych 
28. dr Justyna Ciuraszkiewicz 
29. dr Tomasz Greczyło 
30. dr hab. Marcin Kadej prof. UWr 
31. dr hab. Paweł Klint prof. UWr 
32. dr Barbara Kowalczyk 
33. dr Jakub Michaliszyn 
34. mgr Iwona Nowicka 

 

35. dr hab. Jarosław Panek 
36. dr hab. Andrzej Raczyk 
37. dr Tomasz Wysłobocki 
38. dr hab. Jacek Zieliński 
39. mgr Mateusz Bartoszewicz 
40. Ewa Motała 
41. Barbara Skiepko 
42. mgr Krzysztof Demczyszyn 
43. Andrzej Jabłoński 
44. mgr Tomasz Moskal 
45. prof. dr hab. Dariusz Adamski 
46. mgr Krzysztof Garczarek 
47. dr Maria Hulicka 
48. dr hab. Rafał Juchnowski 
49. dr hab. Tomasz Kalisz prof. UWr 
50. dr Anna Kałużna 
51. Patryk Korolko 
52. dr Jan Kusznierz 
53. dr Paweł Laskoś-Grabowski 
54. mgr Urszula Łupkowska-Bugaj 
55. mgr Ewa Majewska-Machaj 
56. dr Leszek Ryk 
57. mgr Barbara Starnawska 
58. dr Katarzyna Uczkiewicz 
59. dr Anna Wieczorkowska 

 

Nieobecni:   

1. prof. dr hab. Zuzanna Drulis-Kawa (uspr.) 
2. Karol Guzikowski 
3. dr hab. Patrycja Matusz prof. UWr (uspr.) 

 

 

Przewodniczył: JM Rektor prof. dr hab. Przemysław Wiszewski 
Protokołowała: mgr Agata Walczak-Kaszuba 

Lista obecności w załączeniu.  
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1. Przyjęcie porządku obrad.  
Posiedzenie Senatu otworzył JM Rektor P. Wiszewski witając wszystkich przybyłych. Rektor przeszedł do 
odczytania listy obecności, po czym przypomniał zasady obowiązujące podczas obrad zdalnych, w tym zasady 
oddawania głosów. Następnie zgłosił uzupełnienie proponowanego porządku obrad o punkt 4a w brzmieniu: 
Zmiana w Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej i zapytał o inne uwagi. O głos poprosił A. Jabłoński, który wniósł 
o wprowadzenie do porządku obrad dyskusji nad listem z Muzeum Przyrodniczego i odpowiedzią Prorektora 
Adamskiego w sprawie Fundacji, które zamieszczone zostały w materiałach Senatu. Rektor zaproponował 
przegłosowanie osobno obu wniosków o zmianę w porządku obrad. Zarządził głosowanie nad uzupełnieniem 
porządku obrad o punkty w brzmieniu: 
- 4a. Zmiana w Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej; wniosek uzyskał jednomyślne poparcie;  
- 4b. Dyskusja nad listem dotyczącym sytuacji w Fundacji dla Uniwersytetu Wrocławskiego; wniosek uzyskał 
poparcie większością głosów (przy 12 głosach wstrzymujących). 
Następnie Rektor zapytał, czy są inne uwagi? Wobec braku uwag zarządził głosowanie. Senat jednomyślnie 
przyjął porządek obrad w dalszym brzmieniu:  
2.  Przyjęcie protokołu posiedzenia Senatu w dniu 26 stycznia 2022 r. 
3.  Komunikaty i informacje.  
4.  Zmiana w komisjach senackich na kadencję 2020-2024. 
4a. Zmiana w Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej. 
4b. Dyskusja nad listem dotyczącym sytuacji w Fundacji dla Uniwersytetu Wrocławskiego. 
5.  Wolne wnioski. 
 
2. Przyjęcie protokołu posiedzenia Senatu w dniu 26 stycznia 2022 r. 
Rektor zapytał o uwagi do protokołu poprzedniego posiedzenia. Wobec braku uwag zarządził głosowanie. 
Protokół został przyjęty w głosowaniu jawnym, przy 1 głosie wstrzymującym.  
 
3. Komunikaty i informacje.   
Rektor poprosił o uczczenie minutą ciszy pamięci zmarłych pracowników Uczelni: prof. Stefana Bednarka  
z Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych oraz prof. Zdzisława Kegla z Wydziału Prawa, Administracji 
i Ekonomii. 
Informacje Rektora: 
– nagrody Ministra Edukacji i Nauki w tym roku otrzymały dwie osoby z Uczelni: prof. Elżbieta Gumienna-

Kontecka z WCh (nagroda indywidualna za działalność organizacyjną) i prof. David Blaschke z WFA 
(nagroda indywidualna za osiągnięcia naukowe). Cieszy fakt, że jak co roku wśród laureatów są osoby 
związane z UWr; 

– spośród licznych grantów uzyskanych w konkursach zewnętrznych chciałby zwrócić szczególną uwagę na 
dwa, które uzyskały dofinansowanie; oba dotyczą Instytutu Socjologii WNS. Pierwszy to sukces zespołu 
prof. Adama Mrozowickiego - grant uzyskany w ramach konsorcjum w projekcie Horyzont Europa. Drugi 
uzyskany został przez zespół dr. Mateusza Karolaka w ramach konkursu organizowanego przez sieć 
Trans-Atlantic Platform for Social Sciences and Humanities; zespół z UWr jest jednym z pięciu z Polski, 
które otrzymały granty w ramach tego konkursu (poza UWr granty otrzymały 2 zespoły z Uniwersytetu 
Warszawskiego oraz 2 z Uniwersytetu Jagiellońskiego); 

– w ramach Międzyuczelnianej Akademii Klimatu, po dość długich rozmowach, w których bardzo aktywnie 
uczestniczył prof. Maciej Kryza, a także dzięki wsparciu rad uczelni: Uniwersytetu Wrocławskiego, 
Akademii Górniczo-Hutniczej i Szkoły Głównej Handlowej, podpisane zostało porozumienie w sprawie 
utworzenia innowacyjnych studiów podyplomowych, które w przyszłości mają szansę przekształcić się w 
studia MBA. Uniwersytet Wrocławski, jako uczelnia badawcza, dostarczy usługi dydaktyczne, informacje 
pozyskane z różnych dyscyplin, z różnych wydziałów, oparte o prowadzone badania nad zjawiskami 
powiązanymi z klimatem, m.in. bioróżnorodnością wynikającą z przemian klimatycznych; Akademia 
Górniczo-Hutnicza dostarczy komponent techniczny związany z dostosowaniem się i zapobieganiem 
przemianom klimatycznym, natomiast Szkoła Główna Handlowa zapewni komponent ekonomiczny. 
Inicjatywa ta stanowi zatem wzorcowe połączenie potencjału badawczego Uniwersytetu z działaniami 
mającymi na celu wykorzystanie wiedzy uzyskanej w trakcie badań podstawowych. Wyraził nadzieję na to, 
że przedsięwzięcie to przekształci się w innowacyjną, międzyuczelnianą jednostkę badawczo-dydaktyczną, 
koordynującą różne działania związane z klimatem; pozwoli to również Uniwersytetowi zrealizować jeden 
z celów strategii jakim jest sieciowanie, wprowadzenie Uniwersytetu w relacje z najlepszymi uczelniami,  
w tym przypadku polskimi, i rozwijanie zarówno dydaktyki jak i badań naukowych;  
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– ukończone zostały prace nad aplikacją do Ministerstwa Edukacji i Nauki o przyznanie środków na działania 
analityczne i ewentualne ich konsekwencje w procesie konsolidacji z Uniwersytetem Medycznym. Aplikacja 
została zaakceptowana przez Uniwersytet Medyczny i złożona w Ministerstwie; 

– dużo pogłosek krąży na temat terminu odwołania Rektora przez Ministra. Jeżeli ze względów politycznych 
miałoby dojść do takiego ruchu, co byłoby jakąś ironią losu po 40-stu latach od poprzedniego odwołania 
przez ministra PRL demokratycznie wybranego rektora, przyjmie to spokojnie. Uczelnia ma przygotowane 
procedury i nic się nie zmieni jeśli chodzi o realizację strategicznych celów. W tej chwili nie zamierza nic  
w swoich działaniach zmieniać; jest dużo rzeczy do zrobienia i będzie je konsekwentnie realizował.  

 
4. Zmiana w komisjach senackich na kadencję 2020-2024. 
Wniosek przedstawili Rektor oraz Dziekan WMI T. Jurdziński. Rektor powiedział, że pierwsza część wniosku 
dotyczy powołania nowo zatrudnionej Dyrektor Finansowej dr Marii Hulickiej do komisji senackich: Finansów, 
Inwestycji i Majątku oraz Rozwoju. Następnie oddał głos Dziekanowi Jurdzińskiemu, który przedstawił drugą 
część wniosku, a mianowicie sprawę odwołania z Komisji Finansów dotychczasowego przedstawiciela 
Wydziału Matematyki i Informatyki dr. Filipa Sieczkowskiego (przebywającego obecnie na bezpłatnym urlopie) 
i powołania w to miejsce prof. Jerzego Marcinkowskiego.  
Następnie Rektor otworzył dyskusję. W dyskusji głos zabrali: 
Mgr K. Demczyszyn zgłosił wątpliwość w kwestii głosowania, ponieważ jest to głosowanie w sprawach 
osobowych, tymczasem oba wnioski ujęte zostały w jednej uchwale. Zapytał, czy te sprawy nie powinny być 
głosowane odrębnie? Jego wątpliwości biorą się również z tego, że o ile do osoby prof. Marcinkowskiego nie 
zgłasza żadnych zastrzeżeń, jest osobą znaną i z pewnością jego głos w Komisji Finansów będzie przydatny, 
to w przypadku dr Marii Hulickiej nie ma już takiej pewności. Podał, że budzi jego wątpliwość przede wszystkim 
istnienie stanowiska dyrektora finansowego; wydaje się być ono zbędne. Nie zostało ujęte ani w ustawie  
o szkolnictwie wyższym i nauce, ani w ustawie o finansach publicznych. W tej ostatniej wskazany jest główny 
księgowy jako osoba odpowiedzialna za finanse i trudno sobie wyobrazić sytuację, w której nad głównym 
księgowym, który ponosi odpowiedzialność za finanse uczelni, stoi osoba wydająca polecenia. W przeszłości 
w Uczelni były już przypadki istnienia wielu ośrodków decyzyjnych w sprawach finansowych i dochodziło 
między nimi do tarć. Stwierdził, że od września na tym stanowisku był wakat i, podobnie zresztą jak  
w przypadku dwumiesięcznej absencji p. Dyrektor do spraw personalnych, nie doszło do żadnych zaburzeń w 
funkcjonowaniu Uczelni. Wspomina o tym, ponieważ oba te stanowiska są najpewniej wynagradzane dość 
atrakcyjnie; znane jest wynagrodzenie głównego księgowego, a w związku z tym, że dyrektor finansowy jest 
ponad głównym księgowym to jego wynagrodzenie oscyluje zapewne w okolicach 20 tys. zł miesięcznie. 
Likwidując zatem oba etaty dyrektorskie można by wypłacić podwyżkę w wysokości 500 zł dla około 60-80 
osób. Dlatego uważa, że w pierwszej kolejności należałoby przemyśleć to, czy w ogóle takie stanowisko jest 
potrzebne, a następnie, czy wprowadzać osobę pełniącą tę funkcję do Komisji Finansów. Chciałby wysłuchać 
Dyrektor Hulickiej, która przez kilka miesięcy pełniła funkcję pełnomocnika do spraw optymalizacji procesów 
finansowych, ponieważ chciałby poznać wyniki jej pracy i ewentualnie zapytać o to jak wyobraża sobie 
pełnienie funkcji dyrektora finansowego; byłoby to z pewnością ciekawe dla członków Komisji Finansów. 
Natomiast kwestię głosowania nad powołaniem do Komisji Finansów można odłożyć na następne posiedzenie 
Senatu. Na koniec dodał, że na Dolnym Śląsku zamieszkuje około trzech milionów osób, a Uniwersytet 
poszukuje dyrektora finansowego 300 kilometrów od Wrocławia. Taka osoba w związku z pełnieniem funkcji 
bywa we Wrocławiu, a więc musi gdzieś mieszkać; mieszkanie wynajmuje Uniwersytet Wrocławski. Zapytał, 
czy to już będzie taki standard, że zamiejscowi pracownicy będą mogli liczyć na mieszkanie od Uniwersytetu? 
Nadmienił, że tego typu świadczenie jest świadczeniem niepieniężnym pracownika i podwyższa jego 
wynagrodzenie. Wszystkie podniesione przez niego wątpliwości pozwalają stwierdzić, że najpierw powinna 
zostać wyjaśniona kwestia zasadności istnienia stanowiska dyrektora finansowego, pomimo tego, że zostało 
zapisane w Statucie. Jest jednak rzeczą ogólnie wiadomą jak powstawał Statut i że nie jest doskonały, a w tej 
chwili trwają prace nad jego modyfikacją.   
Rektor powiedział, że w powyższej wypowiedzi zawarto kilka kwestii niezwiązanych do końca z tematem 
będącym przedmiotem wniosku. Jak słusznie zostało zauważone, stanowisko dyrektora finansowego zostało 
przyjęte w Statucie. Jako osoba odpowiedzialna za sprawność zarządczą Uniwersytetu może stwierdzić, że 
bardzo brakowało w Uczelni dyrektora finansowego. Główny księgowy, w największym skrócie, zajmuje się 
sprawami finansowymi po zamknięciu wydatkowania oraz dba o utrzymanie odpowiedniego sposobu 
dokumentowania finansowania podejmowanych działań. Zadaniem dyrektora finansowego, i tak to też zostało 
pomyślane podczas przygotowywania Statutu, jest myślenie w przód, przygotowywanie polityki finansowej, 
która zapewni funkcjonowanie Uniwersytetu także w przyszłości. Nie ma więc mowy o nakładaniu się na siebie 
kompetencji oraz istnieniu wielu ośrodków decyzyjnych; w porządku organizacyjnym Uniwersytetu dyrektor 
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finansowy odpowiada za całą politykę finansową nie wnikając w niezależność głównego księgowego  
w zakresie w jakim gwarantuje mu to odpowiednia ustawa.  
Prorektor D. Adamski podał, że po zapoznaniu się z kompetencjami Dyrektor Hulickiej, bardzo mocno zabiegał 
o to, aby zamiast na stanowisku pełnomocnika do spraw optymalizacji finansów zachęcić ją do ubiegania się 
o stanowisko dyrektora finansowego. Uniwersytet jest bardzo złożoną organizacją, w trudnej sytuacji 
finansowej i potrzeba naprawdę dużych kompetencji, innych niż kompetencje rachunkowe, aby móc 
opracować politykę finansową. Dyrektor Hulicka pracuje już nad tą polityką i jest to materiał, który 
zdecydowanie powinien zostać szczegółowo omówiony na posiedzeniu Komisji Finansów. Likwidacja tego 
stanowiska spowodowałaby tylko i wyłącznie to, że Uniwersytet nie miałby żadnej polityki finansowej.  
Dr Hulicka jest bardzo aktywna nie tylko w obszarze polityki finansowej, ale również w drugim, bardzo istotnym 
dla Uczelni obszarze tj. polityki zagospodarowania nieruchomości. Odpowiadając zatem na pytanie  
p. Demczyszyna jednoznacznie może stwierdzić, że Uniwersytetowi potrzebny jest dyrektor finansowy, nie 
jakikolwiek, ale posiadający wysokie kompetencje i nie ulega wątpliwości, że dr Maria Hulicka jest właściwą 
osobą na to stanowisko. 
Rektor uzupełnił, że wybór dokonał się w ramach otwartego konkursu, na który zgłosiły się różne osoby, w tym 
zamieszkałe we Wrocławiu. Porównane zostały kompetencje kandydatów i było to druzgocące porównanie. 
Zatem nie jest to wybór przypadkowy, nie kryje się za nim nic innego jak tylko merytoryczna zawartość 
dokumentacji i prezentacji jaką przedstawiła dr Hulicka. Wydaje się być wskazane, żeby osoba projektująca 
finanse Uczelni, brała udział w posiedzeniach komisji senackich określonych we wniosku.   
Mgr K. Demczyszyn zgodził się z tym, że zgłosił kilka wniosków i na chwilę obecną najistotniejszy jest ten, aby  
rozdzielić oba głosowania. Dodał, że Dyrektor Hulicka prowadzi własną działalność gospodarczą, pracuje 
również dla Ministerstwa, zapytał zatem, czy znajdzie odpowiednio dużo czasu dla Uniwersytetu? 
Rektor odparł, że zarządzanie kadrami to część jego odpowiedzialności i jeżeli osoby nie wywiązują się ze 
swoich obowiązków stara się znaleźć dla nich inne miejsce bądź rozwiązać taką umowę. Ustalił z p. Dyrektor, 
że jeśli nie uda się odpowiednio zrealizować oczekiwań względem siebie to po prostu umowa nie zostanie 
przedłużona. Nie chciałby tego, ponieważ bardzo docenia to, co udało się jej zrobić m.in. na Uniwersytecie 
Jagiellońskim. Trudno w skali kraju znaleźć osobę z takim doświadczeniem i takich sukcesach w reformowaniu 
finansów uczelni.  
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Rektor zarządził głosowanie.  
Wyniki głosowania w tabeli; uchwała Nr 7/2022.  

Zmiana w komisjach senackich 2020-2024: Głosy 
oddane 

Głosy  
za 

Głosy  
przeciw 

Głosy  
wstrz. 

Głosy  
ważne 

powołanie dr Marii Hulickiej do Komisji Finansów 43 33 4 6 43 

powołanie dr Marii Hulickiej do Komisji Inwestycji i Majątku 43 32 4 7 43 

powołanie dr Marii Hulickiej do Komisji Rozwoju 43 32 4 7 43 

odwołanie dr. Filipa Sieczkowskiego z Komisji Finansów 43 41 1 1 43 

powołanie prof. Jerzego Marcinkowskiego do Komisji Finansów 43 39 2 2 43 

 
4a. Zmiana w Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej. 
Wniosek przedstawił Rektor, który powiedział, że prof. Piotr Lisowski, dotychczasowy przedstawiciel Wydziału 
Prawa, Administracji i Ekonomii w Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej, ze względów zdrowotnych złożył 
rezygnację z członkostwa oraz przewodniczenia UKW. Dziekan Kiczka wskazał innego kandydata Wydziału, 
którym został dr hab. Jacek Kaczor.  
Następnie Rektor otworzył dyskusję. Głos zabrali: dr J. Michaliszyn, Dziekan S. Berski, dr L. Ryk. Rozmówcy 
wskazywali, że prof. Lisowski był absolutnie wyróżniającą się postacią i niedoścignionym wzorem; złożyli 
ogromne podziękowanie za jego pracę w komisji wyborczej. Dziekan K. Kiczka podał, że wszystkie wyrazy 
podziękowania jakie padły pod adresem p. Profesora zostaną mu przekazane.  
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Rektor zarządził głosowanie. 
Wynik głosowania w tabeli; uchwała Nr 8/2022.  

Zmiana w Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej: Głosy 
oddane 

Głosy  
za 

Głosy  
przeciw 

Głosy  
wstrz. 

Głosy  
ważne 

powołanie dr. hab. Jacka Kaczora 41 40 0 1 41 

  
4b. Dyskusja nad listem dotyczącym sytuacji w Fundacji dla Uniwersytetu Wrocławskiego.  
Rektor oddał głos A. Jabłońskiemu, który wnosił o umieszczenie tego punktu w porządku obrad. 
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A. Jabłoński podał, że w materiałach Senatu zamieszczone zostały 2 listy, z których pierwszy to list od Rady 
Muzeum Przyrodniczego przedstawiający sytuację z pozycji Muzeum, które za pośrednictwem Fundacji 
otrzymało darowiznę od  i połowa tej darowizny jest w tej chwili niedostępna dla 
Muzeum. Zadano w nim kilka pytań, na które odpowiedzią ma być list Prorektora Adamskiego skierowany do 
Dyrektora Muzeum. W związku z tym zgłosił pewne wątpliwości; na poprzednim posiedzeniu Senatu Prorektor, 
mówiąc o funkcjonowaniu Fundacji, przedstawił pewien model biznesowy, który polegał na tym, że Fundacja 
odpisywała pewne kwoty z przeznaczeniem na swoje cele statutowe. I to dotyczyło wszystkich działań, które 
były podejmowane jako działania głównie Fundacji. W piśmie Prorektora zabrakło odpowiedzi na podstawowy 
zarzut, który postawiła Rada Muzeum, a mianowicie w jaki sposób, przy tak założonym modelu biznesowym, 
zrozumieć sytuację, w której przy braku dochodów wypłacane były wynagrodzenia dla osób zatrudnionych do 
obsługi Fundacji w kwotach, które były poza zasięgiem Fundacji i stanowiły depozyt m.in. firm remontujących 
gmach główny? Uważa, że nie można było przeznaczyć środków, które nie były własnością Fundacji na 
wynagrodzenia. Ponadto w swoim piśmie Prorektor zwrócił uwagę na przepis kodeksu karnego mówiący o 
fałszywym oskarżaniu, co go zdziwiło, bo przecież Muzeum wystąpiło w imieniu pokrzywdzonego pracownika, 
profesora bardzo zasłużonego dla społeczności Uniwersytetu Wrocławskiego, który z oszczędności swojego 
życia przekazał darowiznę mającą służyć Muzeum na zakup nowych zbiorów. Jak można twierdzić, że byłoby 
to przedwczesne zawiadomienie odpowiednich instytucji o sprzeniewierzeniu środków przekazanych przez 

 za pośrednictwem Fundacji? Uniwersytet poniósł przecież szkodę, ponieważ darowizna 
miała być przeznaczona na wzbogacenie zbiór uniwersyteckich. W jego opinii jeżeli ktoś posiada wiedzę  
o tym, że istnieje daleko idące podejrzenie, że środki zostały użyte niezgodnie z prawem, to ma obowiązek 
zawiadomić organa ścigania. Druga sprawa, o której chciałby wspomnieć dotyczy samej Fundacji. Prorektor 
w piśmie przekazał, że był członkiem zarządu Fundacji i z tego stanowiska prowadził kontrolę. Tymczasem 
statut Fundacji wskazuje, że w Fundacji działają przynajmniej 2 ciała, a mianowicie Rada Fundacji i sąd 
koleżeński, które sprawują nadzór nad funkcjonowaniem zarządu, a także pośrednio, nad funkcjonowaniem 
Fundacji. Podstawowe pytanie jest zatem takie, co zrobiły te organy Fundacji, żeby przeciwdziałać sytuacji 
jaka ma obecnie miejsce? Odpowiedzi na to pytanie nie ma w piśmie Prorektora. Oczywiście najważniejsza 
sprawa, która obecnie interesuje Muzeum to kwestia środków, o których mówił powyżej. Czy jest szansa na 
to, że zostaną one odzyskane i w jaki sposób zostanie poinformowany o tym darczyńca?  
Prorektor D. Adamski powiedział, że odnosi bardzo mocne wrażenie, że Fundacja stała się obecnie tematem, 
za pomocą którego kilka osób stara się udowodnić tezę, której nie da się udowodnić na podstawie istniejących 
faktów. Pojawiają się sugestie, że władze rektorskie coś ukrywają. Jest to absolutna nieprawda i tego typu 
narracja utrudnia działania, które w tej chwili są najważniejsze tj. doprowadzenie do poprawy sytuacji 
finansowej Fundacji. Fundacja znajduje się obecnie w pewnym uśpieniu, nie zatrudnia pracowników, żeby nie 
generować kosztów, nie ma zarządu, ponieważ zgodnie ze statutem Fundacji powinno być trzech członków, 
a pozostał jeden, i to jest kluczowy argument, dla którego teraz nie powinno podejmować się żadnych działań 
prawnych względem Fundacji albo względem osób wchodzących w skład jej organów. Obecnie prowadzone 
są wstępne rozmowy z fundatorem na temat poprawienia sytuacji finansowej Fundacji, które będzie 
kontynuował zarząd jeżeli zostanie zrekonstruowany. To wszystko będzie miało swoje implikacje, co zostało 
jasno w piśmie wyrażone, dla tego jak będzie można ocenić zachowanie, czy działania samej Fundacji oraz 
osób wchodzących w skład jej organów. I to są aktualnie działania podstawowe, a próba zrobienia sensacji  
z sytuacji Fundacji tym działaniom nie służy. Najgorsze, co mogłoby się teraz wydarzyć to sytuacja, w której 
fundator, biorąc pod uwagę tego typu sygnały wysyłane przez kilka osób związanych z Uniwersytetem, 
doszedłby do wniosku, że nie chce jednak podejmować współpracy. Druga kwestia, która została podniesiona 
odnosiła się do wyjaśnień związanych z modelem biznesowym Fundacji. Nie zostało to zrozumiane. Prorektor 
wyjaśnił raz jeszcze, że w momencie, kiedy darczyńca wpłaca środki na rzecz jakiegoś podmiotu, nie tylko 
prowizja staje się własnością tego podmiotu, lecz całość wpłaconych środków. Fundacja podejmuje decyzje, 
na jakie cele te środki przekaże i jeżeli znajdzie się w trudnej sytuacji finansowej - może podjąć ryzyko, ze 
wszystkimi tego potencjalnie negatywnymi konsekwencjami, wypłaty środków na inne cele niż te, które 
powinny zostać z nich zrealizowane, jeżeli może liczyć na to, że w przyszłości nastąpi przypływ środków 
pozwalający na zbilansowanie budżetu. Sama utrata płynności finansowej nie jest jeszcze przestępstwem, a 
ocena prawna jej przyczyn zależy od rodzaju szkody i powodów jej powstania. Podsumowując: w modelu 
biznesowym Fundacji było dużo błędów. Zostały one popełnione nie tylko przez zarząd, ale także w nadzorze 
nad zarządem. Błędy zostały również popełnione przez jednostki Uczelni, które uzyskiwały środki przez 
Fundację, podczas gdy w niektórych przypadkach korzystanie z pośrednictwa Fundacji nie było niezbędne. 
Brak kontaktów tych jednostek z Fundacją przez dłuższy okres czasu również nie był właściwy. Jednak 
składanie zawiadomienia o podejrzeniu przestępstwa w sytuacji, w której nie ma się do tego podstaw, nie 
dysponuje się jasnymi poszlakami, które pozwolą na uzasadnienie tezy o popełnieniu przestępstwa, samo w 
sobie jest przestępstwem z art. 234 Kodeksu karnego. Uczelni nie zależy, żeby na tym etapie wszczynać 
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postępowania karne, które niczego nie rozwiążą. Przede wszystkim należy doprowadzić do naprawy 
wyrządzonych jednostkom Uczelni szkód. Rozumiejąc zaniepokojenie niektórych osób, apelowałby jednak o 
to, żeby, po pierwsze - nie próbować instrumentalizować tego problemu, ponieważ jest to rzeczywiście 
problem, z którym Uniwersytet musi się zmierzyć, który musi rozwiązać, po drugie - dać chwilę spokoju, czasu 
na rozmowy z fundatorem, o wyniku której zostanie powiadomiony Senat oraz Rada Uniwersytetu. Prorektor 
odniósł się również do sprawy darczyńców, zarówno Muzeum Przyrodniczego jak i Katedry Judaistyki; w obu 
przypadkach środki przekazane w dobrej wierze przez darczyńców nie zostały przeznaczone na określone 
cele ze względu na utratę płynności finansowej Fundacji. To jest bardzo niedobra sytuacja, dlatego tak 
powstała luka finansowa, która w przypadku Uniwersytetu nie jest szczególnie duża, zostanie sfinansowana z 
rezerwy Rektora, również dlatego, żeby nie pogłębiać już i tak niezręcznej sytuacji względem tych wszystkich 
szlachetnych ludzi, którzy zdecydowali się przekazać środki na rzecz Fundacji. Co do kwestii tego, czy 
konieczne będzie podjęcie kroków prawnych względem kogokolwiek, zostanie to przesądzone już po 
rozmowach z fundatorem i ewentualnym odtworzeniu zarządu Fundacji. 
A. Jabłoński podziękował za wszystkie wyjaśnienia prosiłby jednak, aby nie przypisywać mu prowadzenia 
jakiejś narracji, jego zaniepokojenie związane jest z osobą , który jest bardzo lubiany  
i ceniony, i w dobrej wierze zdecydował się na taki krok. Bardzo cieszy się z deklaracji Prorektora, że Uczelnia 
również to dostrzega.  
Prorektor D. Adamski zauważył, że zarówno w przypadku Profesora, który wspierał Muzeum Przyrodnicze jak 
i osób, które wsparły Katedrę Judaistyki, jakaś forma przeproszenia mogłaby zostać uczyniona, nawet jeżeli 
pochodziłaby od osoby, która nie zawiniła tej sytuacji, jest otwarty na dalsze rozmowy na ten temat, ponieważ 
bardzo mu zależy na tym, żeby nie pogłębiać już tego złego wrażenia, które jak najbardziej w chwili obecnej 
ta sytuacja może wywoływać. 
Dziekan M. Kadej powiedział, że w minionym tygodniu odbyła się Rada Wydziału Nauk Biologicznych, która 
zobowiązała go do wyjaśnienia, dlaczego doszło do zwrotu części należności dla Katedry Judaistyki, natomiast 
inny podmiot, w tym przypadku Muzeum Przyrodnicze, nie został ujęty w tej akcji zwrotu części środków. 
Rektor przyznał, że nie wie o żadnej akcji zwrotu środków. Wyjaśnił, że nie może zwrócić środków, które są, 
czy były w gestii Fundacji. Fundacja jest podmiotem odrębnym i niezależnym od Uniwersytetu. Jednak w 
przypadku pojawienia się pilnej potrzeby danej jednostki, która w normalnych warunkach byłaby zrealizowana 
ze środków Fundacji, może wesprzeć taką jednostkę swoimi środkami jak odbywa się to w przypadku innych 
jednostek, które nie mogą sfinansować samodzielnie swoich potrzeb. Nie można tego jednak nazwać zwrotem 
środków, ponieważ to znajduje się w gestii Fundacji, która odpowiada za środki jej przekazane. 
Prorektor D. Adamski wyjaśnił, że w okresie trzech i pół miesiąca, kiedy był członkiem zarządu tj. do początku 
czerwca ubiegłego roku, nie były wypłacane (przynajmniej nic o tym nie wie) żadne środki, w tym dla Katedry 
Judaistyki; trudno mu jednak powiedzieć, co miało miejsce po tym czasie. Na kontach Fundacji znajdowały się 
środki, stąd zakłada, że doszło do wypłat na rzecz podmiotów, które miały jakieś wierzytelności względem 
Fundacji. Nie chciałby jednak spekulować na ten temat.    
Rektor powiedział, że jeśli zostaną pozyskane jakieś informacje w tej sprawie to zostaną one przekazane 
Senatowi oraz zainteresowanym podmiotom. Zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Wobec braku 
zgłoszeń zamknął dyskusję i przeszedł do następnego punktu porządku obrad.  
 
5. Wolne wnioski. 
W wolnych wnioskach głos zabrali: 

Dziekan S. Berski poinformował o wynikach ankiety przeprowadzonej na Wydziale wśród studentów w sprawie 
prowadzenia zajęć w okresie pandemii. Ankieta zawierała 4 pytania: 1. Czy uważasz, że kształcenie na 
Wydziale Chemii w obliczu pandemii na poniższych zajęciach (wykłady, seminaria, konwersatoria i laboratoria) 
powinno odbywać się w systemie stacjonarnym? Uzyskano 297 odpowiedzi (ankieta wciąż trwa). W przypadku 
wykładów odpowiedź „tak” stanowi 21 proc. wszystkich odpowiedzi, ale już w przypadku laboratoriów jest to 
90 proc. (studenci uważają, że nie ma innej drogi nauczania chemii jak poprzez laboratorium). 2. Czy zgadzasz 
się ze stwierdzeniem, że nauczanie przedmiotów laboratoryjnych w formie stacjonarnej w obliczu pandemii na 
Wydziale Chemii jest niezbędne dla realnego i efektywnego przekazania wiedzy i budowania odpowiednich 
nawyków? Na tak zadane pytanie 282 osób oddało głos na „tak”. 3. Czy uważasz, że kontakt z innymi 
studentami podczas prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej w obliczu pandemii ma pozytywny wpływ na 
twoje samopoczucie w tym ciężkim okresie? 167 osób odpowiedziało „tak”, 55 „nie” i 75 wskazało, że „trudno 
powiedzieć”. 4. Czy uważasz, że wymogi sanitarne jakie przedsięwziął Wydział Chemii podczas prowadzenia 
zajęć laboratoryjnych w trybie stacjonarnym są wystarczające? 224 głosy były na „tak”, 28 było na „nie” i 45 
„trudno powiedzieć”. Dziekan zauważył, że podobną ankietę, tylko na większą skalę, można by przeprowadzić 
w Uczelni w sposób bardziej profesjonalny. Wydział zdecydował się na nią, aby uzyskać informację zwrotną 
na temat tego jak jest odbierane przez studentów nauczanie stacjonarne w czasie pandemii.  
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Rektor zauważył, że uzyskane wyniki są bardzo ciekawe zwłaszcza te dotyczące wpływu na samopoczucie w 
okresie pandemii. Zapytał, czy w tej sprawie ktoś chciałby zabrać głos? 
Dr hab. J. Zieliński podziękował za tę inicjatywę, która potwierdza niejako konieczność prowadzenia tego typu 
ankietowania. Przypomniał, że na Wydziale Nauk Społecznych między 14 a 21 stycznia przeprowadzona 
została podobna ankieta; dotyczyła ona zarówno prowadzenia zajęć w okresie kończącego się semestru, sesji 
egzaminacyjnej, ale także kwestii dotyczących bezpośrednio przyszłości. Z uwagi na większą liczbę studentów 
uzyskano wyższy odsetek odpowiedzi; wypełniono 655 ankiet. W ankiecie wyszło, że studenci, szczególnie 
pierwszych lat, bardzo chcą powrócić do trybu stacjonarnego, a kontakty z rówieśnikami, osobami studiującymi 
na tym samym roku studiów są istotne, ważne i bardzo doceniane jako wkład w wymianę myśli, bez którego 
nie jest możliwe uzyskanie dobrych efektów. Poparł pomysł przeprowadzenia szerszego badania w Uczelni. 
Uważa, że głos studentów w tej sprawie jest ważny, pokazuje również jakie są ich rzeczywiste nastroje.  
Prorektor G. Bugla-Płoskońska podziękowała Dziekanowi Berskiemu oraz poprosiła o przesłanie do niej 
wyników ankiety. Dodała, że pierwszą, taką pilotażową ankietę przeprowadził zespół prof. Wiśniewskiej-Paź; 
jedną z jej konkluzji było, aby kolejne ankiety były bardziej wyspecyfikowane pod kątem konkretnych wydziałów 
i kierunków.  
Rektor podał, że podobne ankiety były przeprowadzane również na innych wydziałach m.in. na Wydziale Nauk 
Historycznych i Pedagogicznych, w tym również przez studentów. Dodał, że ich wyniki będą analizowane.  
Przedstawiciel OZZ Inicjatywa Pracownicza P. Laskoś-Grabowski stwierdził, że uzyskane wyniki tej ankiety są 
oczywiście wartościowe, ale w jego odczuciu tylko potwierdzają coś co jest oczywiste, zwłaszcza w odniesieniu 
do niektórych typów zajęć. Kształcenie stacjonarne jest nie do zastąpienia i z oczywistych powodów bardzo 
wyraźny był rozrzut pomiędzy różnymi typami zajęć w prezentowanych wynikach; poza laboratoriami, 
niewielką przewagę, ale jednak, miała odpowiedź „nie” dla kształcenia stacjonarnego. Dużo bardziej istotna 
dla niego jest kwestia związana z wynikami odnośnie pytania o komfort psychiczny. Jedna czwarta studentów 
odpowiedziała, że „trudno powiedzieć”, co jest bardzo silną oznaką tego, że kontakt z innymi ludźmi ma 
oczywisty wpływ pozytywny, natomiast liczba odpowiedzi wahających się świadczy o tym, że wiele osób może 
mieć jednak wątpliwości na tym tle, że jednak kontakt z innymi osobami to również ekspozycja na patogen  
i świadomość ta obniża poczucie bezpieczeństwa i komfort psychiczny. Chciałby zapytać właśnie o kwestię 
bezpieczeństwa tj. jakie plany i zamiary mają władze Uczelni na najbliższe miesiące i dłużej w kontekście 
pandemii i zapewniania bezpieczeństwa pracownikom i studentom? Aby jednak to pytanie miało sens musi 
nakreślić jego kontekst. Nie zadaje go po to, żeby uzyskać trywialną odpowiedź pod tytułem „wszystko zależy 
od okoliczności”, to jest oczywiste, nie oczekuje również odpowiedzi niemożliwych, bardzo by mu zależało 
natomiast na uzyskaniu pełniejszej wiedzy na temat kryteriów, czy tendencji jakie zamierzają przejawiać 
władze Uczelni w tym kontekście. Z jednej strony są pewne decyzje zewnętrzne i tu tendencja jest taka, że 
one idą generalnie w stronę luzowania wszelkich obostrzeń co wielu osobom wydaje się być jednak pochopne, 
nazbyt optymistyczne i po prostu ryzykanckie. Te odgórne decyzje oddziałują bezpośrednio na decyzje jakie 
podejmują uczelnie. Pracownikom jest bardzo potrzebna informacja z możliwie dużym wyprzedzeniem m.in.  
z powodów organizacyjnych (np. w czerwcu podejmowane są decyzje, które będą wdrażane w październiku 
np. przydziały zajęć). Ta informacja jest potrzebna również w przypadku osób, które mogłyby uznać, że 
Uniwersytet Wrocławski nie jest w stanie zapewnić im bezpieczeństwa w miejscu pracy, a żeby móc zmienić 
miejsce pracy ze skutkiem od października, to taką decyzję należy podjąć w czerwcu. Jeżeli dominującym 
myśleniem ma być trzymanie kciuków za niewystąpieniem kolejnych wariantów wirusa, a od kwietnia ma 
obowiązywać w Uczelni właściwie tylko dystans i maseczki, to pytanie jest takie, od jakiego poziomu zakażeń 
władze rektorskie zamierzają zrezygnować także z tych wymogów i faktycznie powrócić do całkowitej 
normalności, pomimo tego, że jest to tylko normalność na papierze. Jeżeli byłaby jednak skłonność i tendencja 
do tego, aby nieco wzmacniać reguły w tym zakresie, to jak władze Uczelni będą egzekwować przestrzeganie 
tych reguł, również z uwagi na to, że z tym obecnie nie jest najlepiej np. jeśli chodzi o noszenie maseczek 
ochronnych na korytarzach budynków. Kwestia, która się z tym bezpośrednio wiąże dotyczy zapewnienia 
pracownikom na koszt Uczelni środków ochrony osobistej w postaci maseczek FFP2 lub FFP3; dla 
pracowników to są koszty niebagatelne. Ostatnia rzecz, o której chciałby wspomnieć, to brak systemu do 
zgłaszania zastrzeżeń; być może warto byłoby w tym obszarze stworzyć jakąś strukturę, aby wiadomo było 
do kogo można się zgłosić i kto za co odpowiada. 
Rektor odparł, że oczywiście obserwowane są tendencje zewnętrzne i Uczelnia stara się podejmować decyzje 
w sposób zharmonizowany według swojej najlepszej wiedzy. Zdaje sobie sprawę, że taka odpowiedź jest 
niezadowalająca, ale ciężko jest wyjść poza nią. Na dzień dzisiejszy obserwowana jest sytuacja nie tylko w 
Polsce, mając na uwadze działania innych szkół wyższych, które przechodzą na tryb stacjonarny już od marca, 
Uniwersytet Wrocławski przesunął ten moment na początek kwietnia co jest dodatkowym zabezpieczeniem. 
W bieżącym semestrze utrzymane zostały dotychczasowe zasady w zakresie środków ochrony osobistej oraz 
wskazano, aby w przypadku zajęć, w których uczestniczy duża liczba osób, nadal prowadzić je w formie 
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zdalnej. Funkcjonowanie Uniwersytetu zostało zabezpieczone pod kątem zachowania najwyższej jakości 
kształcenia oraz bezpieczeństwa pracowników i studentów. Jeśli chodzi o liczbę zakażeń to w ubiegłym 
tygodniu zgłoszono 22 przypadki wśród pracowników (6 nauczycieli i 16 pracowników administracji) i 5 wśród 
studentów, co jest w zasadzie nierelewantne, ponieważ studenci w tej chwili nie mają żadnej motywacji w tym 
żeby to zgłaszać. Należy mieć na uwadze, że specyfiką tego wirusa jest to, że zmierza w kierunku formy 
endemicznej, która zawsze będzie krążyć, aby co jakiś czas zakażać szersze grupy ludzi, podobnie jak jest to 
w przypadku wirusa grypy. Na tę chwilę nie przewiduje się zwiększania obostrzeń, a raczej stopniowe ich 
zmniejszanie w pełnej harmonii z tym, co następuje wokół, czyli w nawiązaniu do działań innych szkół i w 
nawiązaniu do zaleceń państwowych. Jeżeli chodzi o maseczki, to one są dostępne, wystarczy zgłoszenie, 
aby zostały przekazane pracownikom. W kwestii systemów zgłaszania nieprawidłowości; w Uczelni działają 3 
takie sieci: pierwsza dotyczy zgłaszania przypadków mobbingu, druga bezpieczeństwa, trzecia, uruchomiona 
niedawno, wprowadza sygnalistów. W ramach tej ostatniej udostępniony został dedykowany adres, na który 
można zgłaszać zauważone nieprawidłowości.  
Prorektor T. Kalisz podkreślił, że od dawna funkcjonuje strona Pomocny UWr, która w jednym miejscu 
koncentruje wszystkie sieci działające w Uczelni, zarówno sieć bezpieczeństwa jak i sieć równego traktowania. 
Ponadto na każdym wydziale wyznaczony został pełnomocnik, który jest pierwszym kontaktem dla studentów. 
Pomocny UWr zbiera wszystkie formy wsparcia prawnego, psychologicznego i jest przeznaczony nie tylko dla 
studentów, ale także dla pracowników dydaktyczno-naukowych oraz administracyjnych. Studenci na bieżąco 
otrzymują informacje o możliwych formach wsparcia. Z uwagi na trwającą obecnie sesję nie była prowadzona 
mocna kampania w zakresie funkcjonowania sieci bezpieczeństwa, równego traktowania oraz wsparcia na 
tych różnych poziomach, ale taka została zaplanowana w perspektywie najbliższych miesięcy. Natomiast jeżeli 
chodzi o element związany z pandemią to Uczelnia jest uzależniona od decyzji, które funkcjonują w przestrzeni 
regulacji ogólnopaństwowych wyznaczających standardy i zakres funkcjonowania. Sytuacja jest jednak na 
bieżąco monitorowana; regularnie spotyka się również uczelniany zespół covidowy. 
Przedstawiciel OZZ Inicjatywa Pracownicza P. Laskoś-Grabowski podał, że nie oczekuje natychmiastowej  
i kompletnej odpowiedzi; chętnie by taką otrzymał na piśmie zawierającym plan walki z epidemią jeśli taki w 
ogóle mógłby zaistnieć. Zauważył, że w twierdzeniu, że studenci są poinformowani zawarta została duża doza 
optymizmu. Również należy do sieci, o których wspomniał Prorektor Kalisz i wie oczywiście, że są możliwości 
techniczne, jednak studenci zgłaszają się ze swoimi problemami do swoich nauczycieli. Można oczywiście 
powiedzieć, że taka sytuacja to wina danego pełnomocnika na wydziale, który nie jest dostatecznie aktywny, 
ale nie chce komentować tej kwestii. Trudno jednak uważać studentów za skutecznie poinformowanych skoro 
takie sytuacje się zdarzają. 
Rektor zauważył, że oczywiście można jeszcze raz przeprowadzić kampanię informacyjną, ale podobnie jak 
jest to w przypadku noszenia maseczek, każdy z osobna ponosi jakąś odpowiedzialność.  
Prorektor T. Kalisz zachęcił wszystkich do rozpowszechniania na wydziałach informacji zawartych na stronie 
Pomocny UWr. Powtórzył, że nastąpi powrót do akcji promocyjnych, które zostały wstrzymane ze względu na 
sesję. Dodał, że Samorząd dostarcza często szereg takich informacji; znaczna część działań podejmowana 
jest niejako na zapleczu i nie są one prezentowane publicznie dlatego, że to są bardzo delikatne sprawy 
związane z kondycją psychiczną i trudną sytuacją określonych osób, które dzieją się każdego dnia.  
Rektor dodał, że działa również uczelniana przychodnia psychologiczna, która w takich trudnych przypadkach 
wspiera nie tylko studentów, ale także pracowników.  
Przedstawiciel ZZNA UWr R. Juchnowski zapytał o dwie sprawy; po pierwsze, czy władze Uczelni mają zamiar 
wnosić o zmianę Statutu, która ma prowadzić do likwidacji rad dyscyplin naukowych oraz podziału tzw. dużych 
wydziałów, po drugie, czy to prawda, że na niektórych wydziałach profesorowie belwederscy otrzymują dość 
znaczące podwyżki wynagrodzeń? 
Rektor w odpowiedzi podał, że władze Uczelni nie zamierzają wnosić o likwidację rad dyscyplin naukowych  
i podział dużych wydziałów. Natomiast ta kwestia została poddana pod dyskusję i był to wniosek oddolny 
sformułowany w ramach senackiej Komisji Rozwoju. We wnioskach o zmianę Statutu pojawiły się zarówno 
głosy opowiadające się za znaczącym zmniejszeniem kompetencji rad wydziałów, jak i takie za znaczącym 
zmniejszeniem kompetencji rad dyscyplin. Obecnie zakończona została analiza elementów, które wpłynęły w 
ramach wniosków o zmiany w Statucie i dosłownie na dniach rozpoczną się działania konsultacyjne w celu 
zebrania informacji z rad wydziałów i Senatu. Władzom Uniwersytetu zależy jedynie na tym, aby zapewnić 
sprawniejsze funkcjonowanie dużej organizacji jaką jest Uniwersytet. Na pytanie o podwyżki płac na niektórych 
wydziałach w grupie profesorów może odpowiedzieć krótko: według jego wiedzy w tym momencie, na żadnym 
wydziale nie została przeprowadzona kompleksowa podwyżka wynagrodzeń w grupie profesorów 
belwederskich. Gdyby taka akcja miała miejsce, to zostałaby odpowiednio wcześniej skonsultowana i na 
pewno objęłaby cały Uniwersytet. Jeżeli pojawiają się zmiany w wynagrodzeniach to najczęściej mają związek  
z pozyskiwaniem grantów i tym samym środków, które to umożliwiają bądź wykorzystywaniu środków, które 
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otrzymują poszczególne wydziały, przede wszystkim w wyniku wygaszania etatów. Jeśli nastąpiły 
indywidualne podwyżki, to było to związane najczęściej z pozyskiwaniem własnych środków i takie działanie 
stanowi element polityki kadrowej prowadzonej między innymi przez dziekanów i dyrektorów Instytutów. 
Dziekan T. Jurdziński zapytał o tzw. kwarantannę z kontaktu. Przypomniał, że Prorektor Kalisz zadeklarował, 
że po zmianie przepisów krajowych zmienione zostanie zarządzenie Rektora w tej sprawie i wydaje się, że 
dzisiejsza konferencja prasowa premiera wprowadziła takie zmiany. Wniósł o szybkie zaimplementowanie tych 
przepisów w Uczelni co jest istotne dla przeprowadzania zajęć w trybie stacjonarnym i ich organizacji.   
Prorektor T. Kalisz odparł, że zgodnie z deklaracją odpowiedni przepis dotyczący tej kwestii zostanie uchylony 
w przedmiotowym zarządzeniu. Przypomniał, że do dnia 4 kwietnia obowiązuje formuła prowadzenia zajęć 
zdalnie, w wyjątkowych przypadkach stacjonarnie, natomiast po tej dacie następuje powrót do normalnego 
funkcjonowania.  
Dziekan S. Berski odniósł się do sprawy związanej z podziałem wydziałów. Powiedział, że Komisja Rozwoju, 
której przewodniczy, zajmowała się tą kwestią z jego inicjatywy. Skąd ten pomysł? Wyjaśnił, że przebywając 
na zjeździe dziekanów na Uniwersytecie Jagiellońskim, każdy z dziekanów prezentował swój wydział i okazało 
się wówczas, że jest jednym z nielicznych reprezentujących wydział, na którym jest jedna dyscyplina, co 
wywołało pewne poczucie zazdrości u niektórych, którzy wskazywali jakie problemy powodują przeciwne 
przypadki. Stąd wziął się pomysł, aby porozmawiać na ten temat na posiedzeniu senackiej Komisji Rozwoju.  
Prorektor D. Adamski uzupełniając wypowiedź Rektora przedstawił scenariusz działań, jakie zostaną podjęte. 
Do połowy kwietnia oczekiwałby na reakcję ze strony rad dyscyplin naukowych oraz wydziałów o zajęcie 
stanowiska w sprawie ewentualnego przesunięcia kompetencji albo w kierunku rad dyscyplin albo w kierunku 
rad wydziałów. Na podstawie tak uzyskanych informacji zostanie przygotowane zestawienie i informacja dla 
Senatu, zawierające wyniki tych konsultacji, aby Senat mógł się wypowiedzieć na ten temat. Jak wskazał 
Rektor, władze Uczelni nie mają preferencji co do merytorycznego rozstrzygnięcia, stąd po uzyskaniu opinii 
podjęte zostaną działania w kierunku przygotowania konkretnej propozycji zmian statutowych. W kwestii 
podwyżek powiedział, że na posiedzeniu Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego poruszona została sprawa 
nowego programu Uniwersytet otwarty dla najlepszych. W ramach tego programu Uczelnia chce pozyskać 
osoby będące po dobrych, zagranicznych uczelniach, z ponadprzeciętnym dorobkiem, które będą w stanie 
pozyskiwać granty. Nie ma szans na to, żeby za minimalne wynagrodzenie jakie Uczelnia może zaoferować 
innym pracownikom takie osoby zechciały przejść do UWr. W związku z tym w przypadku pojawienia się takich 
osób w Uczelni będą negocjowane warunki ich zatrudnienia, zgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniu 
Rektora i może dojść do podwyższenia wynagrodzenia zatrudnianych osób, przy zapewnieniu pełnej 
rozliczalności - konieczności realizacji wszystkich działań uzgodnionych z Uczelnią. Na wielu uczelniach 
zachodnich stosowana jest taka polityka. 
Przedstawiciel ZZNA UWr R. Juchnowski podziękował za wyjaśnienia. Zapytał Dziekana Berskiego o to, czy 
Komisja Rozwoju wyraziła w głosowaniu jakąś rekomendację w zakresie zmian dotyczących Uniwersytetu? 
Dziekan S. Berski odpowiedział, że konkluzja generalnie była taka, że nie ma potrzeby niczego zmieniać. 
Rektor stwierdził, że to oczywiście nie zamyka drogi do zmiany, jeśli któryś wydział zechce podjąć jakieś kroki 
w tej kwestii; w przypadku otrzymania takiego zgłoszenia, taka sprawa zostanie podjęta.    
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
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