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BR.001.8.2022.AWK  

 

Protokół Nr 8/2022 posiedzenia 
opiniodawczego Senatu Uniwersytetu 
Wrocławskiego w dniu 25 maja 2022 r. 
 

     

Skład posiedzenia Senatu:  Obecnych:

p.o. Rektora – Przewodniczący Senatu, oraz: 1
26 przedstawicieli profesorów i profesorów Uniwersytetu 25
11 przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich 8
1 przedstawiciel doktorantów 1

10 przedstawicieli studentów 7
3 przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 3

16 osób uczestniczących z głosem doradczym 11
  

Uprawnionych do głosowania: 52 45
 
Obecni:   
1. prof. dr hab. Jan Sobczyk 
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. Zuzanna Drulis-Kawa 
8. prof. dr hab. Mariusz Jabłoński 
9. dr hab. Wioletta Jedlecka prof. UWr 
10. prof. dr hab. Tomasz Jurdziński 
11. prof. dr hab. Ewa Kębłowska-Ławniczak 
12. prof. dr hab. Karol Kiczka 
13. dr hab. Maciej Kryza prof. UWr 
14. dr hab. Robert Kucharczyk prof. UWr 
15. dr hab. Arkadiusz Lewicki prof. UWr  
16. prof. dr hab. Jerzy Marcinkowski 
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. Jacek Świątkowski 
23. prof. dr hab. Michał Tomczak 
24. prof. dr hab. Robert Wysocki 
25. prof. dr hab. Jolanta Zakrzewska-Czerwińska 
26. prof. dr hab. Eugeniusz Zych 
27. dr Justyna Ciuraszkiewicz 
28. dr Tomasz Greczyło 
29. dr hab. Marcin Kadej prof. UWr 
30. dr Barbara Kowalczyk 
31. dr hab. Jakub Michaliszyn 
32. mgr Iwona Nowicka 
33. dr Tomasz Wysłobocki 
34. dr hab. Jacek Zieliński 

 
35. mgr Mateusz Bartoszewicz 
36. stud. Karol Guzikowski 
37. stud. Michał Jerz 
38. stud. Bartosz Rogacki 
39. stud. Agata Rzepa 
40. stud. Barbara Skiepko 
41. stud. Kacper Szewrański 
42. stud. Jakub Wiglusz 
43. mgr Krzysztof Demczyszyn 
44. Andrzej Jabłoński 
45. mgr Tomasz Moskal 
46. mgr Krzysztof Garczarek 
47. dr hab. Rafał Juchnowski 
48. dr hab. Tomasz Kalisz prof. UWr 
49. stud. Patryk Korolko 
50. mgr Urszula Łupkowska-Bugaj 
51. mgr Ewa Majewska-Machaj 
52. dr hab. Patrycja Matusz prof. UWr 
53. dr Olga Nowaczyk 
54. dr Leszek Ryk 
55. mgr Barbara Starnawska 
56. dr Katarzyna Uczkiewicz 
57. dr Anna Wieczorkowska 

 
Nieobecni:   

1. dr hab. Henryk Marszałek prof. UWr (uspr.) 
2. dr hab. Paweł Klint prof. UWr (uspr.) 
3. dr hab. Jarosław Panek (uspr.) 
4. dr hab. Andrzej Raczyk 
5. prof. dr hab. Dariusz Adamski 
6. dr Maria Hulicka 
7. dr Anna Kałużna (uspr.) 
8. dr Jan Kusznierz (uspr.) 

 
Przewodniczył: p.o. Rektora prof. dr hab. Jan Sobczyk 
Protokołowała: mgr Agata Walczak-Kaszuba 

Lista obecności w załączeniu.  
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1. Przyjęcie porządku obrad.  
Posiedzenie Senatu otworzył p.o. Rektora J. Sobczyk witając wszystkich przybyłych. 
p.o. Rektora zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. 
Senat przyjął porządek obrad w brzmieniu:    
2. Zaopiniowanie kandydatów na Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w kadencji 2020-2024. 
 
2. Zaopiniowanie kandydatów na Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w kadencji 2020-
2024.  
Na posiedzenie opiniodawcze przybyli wszyscy kandydaci (w kolejności alfabetycznej): 
- prof. dr hab. Gościwit Malinowski, 
- dr hab. prof. UWr Patrycja Matusz, 
- prof. dr hab. Robert Olkiewicz, 
- prof. dr hab. Robert Wieczorek, 
- prof. dr hab. Przemysław Wiszewski. 
p.o. Rektora krótko przedstawił proponowany przebieg posiedzenia. Kolejność wystąpień kandydatów 
zostanie ustalona w wyniku losowania (w urnie umieszczono 5 kartek z nazwiskami kandydatów). 
Kandydaci będą mieli 5 minut na dokonanie prezentacji, w której odniosą się do przesłanych wcześniej 
pytań (1. Co się udało dobrego osiągnąć w kierowaniu UWr w ciągu ostatnich dwóch lat? 2. Jakie były 
niepowodzenia? 3. Co chciałabym/chciałbym zmienić w kierowaniu UWr i jak zamierzam tego 
dokonać?). Następnie p.o. Rektora podał, że głosowanie odbędzie się na kartach papierowych po 
zapoznaniu się z wszystkimi kandydaturami. Po wystąpieniu danego kandydata senatorowie będą 
mogli zadawać pytania do każdego z kandydatów z osobna.  
p.o. Rektora losował kolejność wystąpień kandydatów każdorazowo po wypowiedzi wylosowanego 
wcześniej kandydata oraz serii pytań. 
Losowanie nr 1.  
Wystąpienie prof. R. Olkiewicza. 
Kandydat do plusów ostatnich dwóch lat zaliczył wyraźny, jasno zarysowany kierunek zmian, 
wdrożenie wielu projektów w ramach programu IDUB, rozwój współpracy międzynarodowej, w tym 
przystąpienie do sieci uniwersytetów europejskich Arqus oraz współpraca z Instytutem Casus w 
Görlitz. Niezamierzonym być może, ale jednak sukcesem było pobudzenie na masową skalę 
zainteresowania tym co się dzieje w Uniwersytecie m.in. poprzez aktywność na różnych forach 
społecznościowych. Minusy to: biurokratyzacja (np. rozliczenie delegacji wymaga zebrania ogromnej 
liczby podpisów i pieczątek), centralizacja zamówień publicznych (każdy najmniejszy wydatek musi 
być umieszczony w planie zamówień), centralizacja awansów, kominy płacowe (w Uczelni są osoby 
mające wyższe wykształcenie i znające języki obce, które zarabiają niewiele powyżej minimum 
płacowego, a jednocześnie są osoby zarabiające naprawdę dużo), pogorszenie wizerunku Uczelni. W 
zakresie zamówień publicznych dokonałby zmian poprzez wprowadzenie, po pierwsze trybu zamówień 
awaryjnych, po drugie trybu negocjacji, po trzecie zamówień uzupełniających, po czwarte trybu opcji. 
Wydaje się, że Uczelnia nie stosuje wszystkich możliwych rozwiązań prawnych, które są ustawowo 
dopuszczalne. Jeśli chodzi o Zespół ds. Awansów to wydaje się, że jest to niepotrzebna centralizacja; 
awanse powinny leżeć w gestii wydziałów i być przeprowadzane na podstawie regulaminów 
wydziałowych zatwierdzonych przez rektora. Jak wspomniał na początku, wdrożenie wielu projektów 
w ramach programu IDUB uważa za sukces, jednak wydaje się, że nie wszystkie sprawy związane z 
tym programem podążają w dobrym kierunku. Wyjaśnił, że otrzymał sygnały wskazujące na pewne 
nieprawidłowości tzn. że następuje zmiana reguł konkursowych w trakcie trwania konkursów, że 
system oceniania wniosków jest mało przejrzysty, że przepadają sensowne wnioski. Podał przykład z 
Wydziału Fizyki i Astronomii, z którego w pierwszej edycji konkursu wyszły trzy wnioski, i najlepiej 
oceniony uzyskał ósme miejsce. Z kolei w trzeciej edycji konkursu zastosowano najpierw wewnętrzną 
procedurę wyłonienia najlepszego wniosku, który nie uzyskał jednak finansowania. W IDUB są środki 
stąd nie jest zrozumiałe dlaczego nie daje się badaczom narzędzi do prowadzenia przez nich badań 
naukowych. 
Seria pytań i odpowiedzi. 
Mgr I. Nowicka zapytała o politykę Kandydata w stosunku do Studium Praktycznej Nauki Języków 
Obcych i do nauczania języków obcych w Uczelni. 
Prof. R. Olkiewicz: jednostka taka jak Studium powinna być utrzymana. Nauczanie języków obcych 
jest obowiązkiem Uniwersytetu i w tym zakresie nie przewiduje żadnych zmian.  
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Prof. J. Zakrzewska-Czerwińska poprosiła o wskazanie plusów i minusów kadencji, w której Kandydat 
pełnił funkcję najpierw prorektora, a później dyrektora do spraw informatycznych. Zapytała również 
o wizję Kandydata w zakresie rozwoju naukowego Uczelni i badań naukowych. 
Prof. R. Olkiewicz: jeśli chodzi o pytanie dotyczące plusów i minusów kadencji, w której pełnił funkcję 
prorektora (kadencja 2012-2016), a następnie dyrektora ds. informatycznych (kadencja 2016-2020) 
to wydaje się, że największym sukcesem było wprowadzenie nowych systemów informatycznych. 
System informatyczny będący w posiadaniu Uniwersytetu tj. HMS, oparty był na firmie jednej osoby 
współpracującej z jednym wykonawcą; dostępność tych osób była w dużym stopniu ograniczona co 
uniemożliwiało dostosowanie tego systemu do zmieniających się warunków prawnych, a w przypadku 
zaburzeń w jego działaniu mogło powodować groźne skutki dla Uczelni. Podobna sytuacja miała się z 
systemem kadrowym, który oparty był na rozwiązaniach przygotowanych przez pracowników Uczelni 
wiele lat wcześniej i nie był dostosowany do używania go nawet w tamtym okresie w warunkach 
prawnych, które wówczas obowiązywały. Wdrożenie systemu Egeria oraz systemu Teta Edu to były 
ważne kroki jeśli chodzi o rozwój Uniwersytetu. Minusem było z pewnością to, że oba te systemy były 
ze sobą niekompatybilne co wyniknęło z konieczności przeprowadzenia procedur przetargowych i ich 
wyniku. Uniwersytetu nie było w tamtym czasie stać na zakupienie jednego zintegrowanego systemu. 
Jeśli chodzi o odpowiedź na drugie pytanie to jest za kontynuowaniem i rozwojem programu IDUB, 
ale po wprowadzeniu pewnych modyfikacji w zakresie realizacji programów konkursowych.  
Prof. K. Ruchniewicz zadał dwa pytania, pierwsze o plany Kandydata na dwa lata pozostałe do końca 
kadencji (etapy realizacji nakreślonego programu, z kim ten program będzie realizowany), drugie o 
możliwość przyspieszenia spraw remontowych, w tym remontu Instytutu Historycznego i o priorytety 
Kandydata w tym obszarze.  
Prof. R. Olkiewicz: jeśli chodzi o pierwsze pytanie uważa, że tutaj nie ma czasu na przedstawianie 
programu wyborczego; program ten pojawi się w najbliższych dniach w Internecie i będzie możliwość 
zapoznania się z nim. Swój program oparł na kilku filarach i są to: zmiana stylu zarządzania Uczelnią, 
wzmocnienie pozycji dziekanów i wydziałów, zasada pomocniczości, pracownicy i studenci, badania 
naukowe i kształcenie studentów. W obszarze inwestycji i remontów uważa, że Uniwersytet musi 
zdobywać na ten cel środki zewnętrzne, ponieważ nie stać go na to, aby przeprowadzić jakąkolwiek 
inwestycję. Na wybudowanie budynku Wydziału Chemii potrzebne jest ok. 400 mln zł, przy budżecie 
Uczelni na poziomie 399 mln zł. W przypadku remontów sprawa jest trochę prostsza, ponieważ chodzi 
o środki w dużo mniejszej wysokości. Nie jest jednak pewien, czy bez pomocy Ministerstwa będzie 
możliwe dokończenie remontu budynku Instytutu Historycznego, ponieważ jest to związane ze zmianą 
projektu budowalnego, a to zabiera czas i w związku z tym środki przeznaczone na ten cel, nawet 
przy zgodzie Ministerstwa na ich przesunięcie na przyszły rok, okażą się na pewno niewystarczające 
ze względu na rosnące z miesiąca na miesiąc koszty robót budowlanych. Zatem również na cele 
remontowe należy szukać środków zewnętrznych.  
Dziekan D. Nowak zapytała o kominy płacowe, o których wspomniał Kandydat, a konkretnie o pomysł 
na ich zlikwidowanie w ciągu dwóch lat. 
Prof. R. Olkiewicz: należy zacząć od uporządkowania wynagrodzeń kadry zarządczej i to będzie 
pierwszy krok, który podejmie. Następnie wszystkie wolne środki, którymi Uniwersytet dysponuje 
powinny być przeznaczone na podwyżki dla osób najmniej zarabiających; takie działanie powinno 
zmniejszyć kominy płacowe.  
Mgr K. Demczyszyn zauważył, że Kandydat uznał za swój wielki sukces wdrożenie m.in. systemu Teta 
Edu. Zapytał w związku z tym, dlaczego po ośmiu latach od rozpoczęcia wdrożenia system ten nie 
został wdrożony w pełni? Konkretnie ma na myśli moduł budżetowania, który będzie niezbędny w 
obiegu dokumentów elektronicznych. Przypomniał, że wdrożeniem tego systemu zarządzała obecna 
Kierownik Działu Planowania i Analiz Finansowych, ponadto w zespole wdrożeniowym była również 
obecna Dyrektor Finansowa i jeszcze kilka innych osób zajmujących dzisiaj eksponowane stanowiska 
w Uczelni. Czy Kandydat może wytłumaczyć dlaczego tak się stało?  
Prof. R. Olkiewicz: system finansowo-księgowy Teta posiada moduł BI i jest on używany, ale nie jest 
rozwijany, stąd zasadne wydaje się zastąpienie go nowym modułem proponowanym przez firmę 
Unit4. Jeśli chodzi o budżetowanie to są to kwestie księgowe, za które nie był odpowiedzialny.  
Prorektor E. Zych poprosił o wyjaśnienie co jest złego w podjętej próbie ustandaryzowania sprawy 
awansów w całym Uniwersytecie? 
Prof. R. Olkiewicz: sprawy awansów powinny wrócić na wydziały. Nie widzi nic dobrego ani 
projakościowego w istnieniu centralnego zespołu do spraw awansów. Każdy wydział ma swoją 
specyfikę i ta specyfika powinna być uwzględniona. Tak jak wcześniej powiedział, widzi rozwiązanie 
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tego problemu w ten sposób, że każdy wydział proceduje sprawy awansów w oparciu o regulamin, 
który sam przygotuje i który będzie, czy też powinien być zatwierdzany przez rektora.  
Student J. Wiglusz zadał pytanie o to jak ważni są dla Kandydata studenci? Zapytał również o koła 
naukowe: czy Kandydat ma jakiś pomysł na polepszenie sytuacji kół, a może uważa, że wszystko 
funkcjonuje bez zarzutu? 
Prof. R. Olkiewicz: Uniwersytet to wspólnota akademicka, czyli jedność pracowników naukowych, 
studentów oraz osób wspierających ich wysiłki poprzez organizowanie im pracy. Oczywiście studenci 
są bardzo ważną grupą. Rozmawia z nimi i wsłuchuje się w ich problemy. Jeśli chodzi o koła naukowe 
to nie jest za tym, żeby ingerować w ich pracę; powinny się rozwijać i powinny być wspierane. 
Przewodniczący Samorządu Doktorantów K. Garczarek zapytał o wizję doktoranta w strukturze 
organizacyjnej Uczelni i jego rolę oraz wagę jego głosu w gremiach uniwersyteckich.  
Prof. R. Olkiewicz: mógłby odpowiedzieć bardzo ogólnie, że ceni sobie rolę doktoranta w Uczelni, 
odpowiadając jednak bardziej szczegółowo podał, że chciałby wzmocnić Szkołę Doktorską o pewne 
elementy takie jak szersze pójście w stronę doktoratów wdrożeniowych opartych nie na współpracy z 
biznesem, ponieważ to nie zawsze się udaje, ale np. na współpracy z Portem Łukasiewicz oraz 
omijanie limitów związanych z naborem do Szkoły Doktorskiej, poprzez rekrutację osób, które 
uzyskują finansowanie z projektów badawczych; tak robi m.in. Uniwersytet Medyczny. Zastosowanie 
takich rozwiązań spowoduje wzmocnienie nie tylko pozycji doktorantów i ich roli, ale przyczyni się 
również do rozwoju naukowego Uniwersytetu. 
Losowanie nr 2.  
Wystąpienie prof. P. Matusz.   
Kandydatka w swoim wystąpieniu odniosła się do obszaru, za który była odpowiedzialna pełniąc 
funkcję prorektora. Uniwersytet rozpoczął kadencję 2020-2024 jako uczelnia badawcza, jednak jako 
jedyna uczelnia badawcza nie był członkiem sieci uniwersytetów europejskich. W poprzedniej kadencji 
UWr dwukrotnie składał aplikację w konkursie o finansowanie w tej sieci przez Komisję Europejską, 
jednak bez powodzenia. Od tego roku UWr jest członkiem sojuszu Arqus, w którego skład wchodzą 
bardzo poważne i silne uniwersytety, które w konkursie odbywającym się cztery lata temu otrzymały 
najwyższe oceny. W złożonej do Komisji Europejskiej aplikacji określone zostały priorytetowe obszary 
działania, które dotyczą nie tylko wspierania nowych form dydaktycznych, czy tworzenia nowych 
programów nauczania, ale również digitalizacji, otwarcia się na otoczenie zewnętrzne, oferty dla szkół 
doktorskich, utworzenia funduszu talentów i rozwoju. Pomimo dołączenia do sojuszu Arqus 
Uniwersytet nie zaprzepaścił współpracy z uczelniami w ramach sieci InclusU, z którymi wcześniej 
składał aplikację w konkursie sieci uniwersytetów europejskich. W ramach tej współpracy udało się 
pozyskać trzy, ważne z punktu widzenia dydaktyki, projekty dotyczące life-long learningu, starzenia 
się i nauczania w kontekście osób starszych. Kontakty z partnerami zagranicznymi wspierało Biuro 
Współpracy Międzynarodowej co było szczególnie trudne w okresie pandemii. Udało się jednak 
zachować mobilność studentów, ale także pracowników dydaktycznych i administracyjnych. Składane 
były wnioski do NAWA, a w ostatnim czasie również wnioski o granty na naukę języka polskiego dla 
Ukraińców w związku z napływem uchodźców do Polski. Dużo wysiłku włożono również w zwiększenie 
liczby grantów. W roku akademickim 2018/2019 złożono 332 wnioski aplikacyjne w konkursach 
krajowych. W roku 2020/2021 tych wniosków było prawie 400. Od stycznia do kwietnia bieżącego 
roku złożonych zostało już 200 aplikacji co oznacza tendencję wzrostową. W zakresie grantów 
międzynarodowych w roku akademickim 2018/2019 złożono 61 wniosków, natomiast od stycznia do 
kwietnia bieżącego roku takich wniosków złożono już 58. Wnioski złożone w konsorcjach z programu 
Horyzont Europa stanowiły aż 16 z tych 58 wniosków. W ostatnich latach składane były również 
wnioski do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju; szykowany jest kolejny grant w programie 
Gospostrateg. Wzrosła liczba grantów, ale wciąż jest to niezwykle trudna praca; jest to sukces 
kierowników projektów, ale również pracowników administracji. Przez ostatnie dwa lata codziennej 
pracy bardzo dobrze poznała te osoby i za tę wspólną pracę, za to, że nikt nie zamykał się na nowe 
pomysły i nowe wyzwania chciała im wszystkim bardzo podziękować. Jeśli chodzi o pytanie dotyczące 
priorytetów na najbliższe miesiące są to: wygaszenie konfliktu związanego ze sporem zbiorowym, 
przyjęcie regulaminu wynagrodzeń w dialogu ze związkami zawodowymi, nawiązanie komunikacji z 
Ministerstwem Edukacji i Nauki i regularne kontakty nie przez media, ale przez częste wizyty, 
ponieważ ma świadomość tego, że MEN jest źródłem finansowania wielu projektów i inwestycji. 
Kolejnym ważnym punktem na pewno będzie rozwijanie współpracy z otoczeniem zewnętrznym, 
zarówno lokalnym jak i krajowym oraz międzynarodowym. Chciałaby zapraszać na posiedzenia 
Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego ekspertów; Uniwersytet ma pracowników, którzy zasiadają w 
różnych gremiach i ich wiedza oraz jasne komunikowanie celów może pomóc w dialogu z instytucjami 
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różnych poziomów. Praca nad zwiększeniem wynagrodzeń jest bez wątpienia sprawą kluczową jednak 
nie uda się tego przeprowadzić bez współpracy z MEN. Jeśli chodzi o ścieżkę awansu dydaktycznego 
to w tym zakresie Arqus stwarza możliwości rozwoju dydaktyki i chciałaby odczarować mit, że ścieżka 
rozwoju dydaktycznego jest mniej ważna od rozwoju naukowego. Współpraca rad dyscyplin 
naukowych z prorektorem do spraw nauki jest szczególnie ważna do nakreślenia polityki naukowej 
Uniwersytetu, zwłaszcza po otrzymaniu wyników ewaluacji. Chciałaby żeby o Uniwersytecie pisano 
wyłącznie dobrze zarówno w prasie lokalnej jak i krajowej. Wspólnota uniwersytecka jest bardzo silna, 
ale równie ważna jest wzajemna życzliwość, aby Uniwersytet był miejscem, w których chce się 
pracować.  
Seria pytań i odpowiedzi. 
Doktorant M. Bartoszewicz zapytał, jak Kandydatka widziałaby rolę doktorantów, czyli w dużej mierze 
przyszłych kadr akademickich, w ramach zarówno struktury Uniwersytetu jak i przyszłego 
uniwersyteckiego świata naukowego?  
Prof. P. Matusz: jak wcześniej wspomniała w złożonej do Komisji Europejskiej aplikacji znalazł się 
moduł dotyczący doktorantów. Środki te będą zarezerwowane na rozwój mobilności, ale również na 
staże w uczelniach partnerskich. Bardzo chciałaby, aby doktoranci pozostali na Uniwersytecie 
Wrocławskim, ale zdaje sobie sprawę z tego, że bez współpracy międzynarodowej i bez zagranicznych 
wyjazdów pozycja naukowa doktorantów nie będzie mocna. W ramach Arqus zarezerwowane zostały 
także środki na działalność nie tylko samorządu, ale Szkoły Doktorskiej w ogóle. 
Prof. K. Ruchniewicz zauważył, że wszystkie sprawy, o których Kandydatka wspomniała w swoim 
wystąpieniu nie byłyby możliwe bez zgody Rektora Wiszewskiego i w związku z tym, że Kandydatka 
występuje w opozycji do poprzedniego Rektora, chciałby zapytać o plusy i minusy kadencji, w której 
była częścią władz rektorskich. Po drugie zapytał, jaki Kandydatka ma stosunek do kolegiów 
interdyscyplinarnych, które można byłoby tworzyć w ramach Szkoły Doktorskiej?  
Prof. P. Matusz: mówiąc o plusach minionej kadencji odnosiła się do obszaru, którym zarządzała; 
zgodziła się co do tego, że odbywało się to w ramach kolegium rektorskiego. Największym minusem 
była komunikacja oraz pewien sposób zarządzania Uczelnią, który nie zyskał przychylności wspólnoty. 
Chciałaby m.in. z tego powodu rozszerzyć grono kolegium rektorskiego o dyrektorów i kierowników 
działów administracji, co pozwoli na wypracowywanie rozwiązań, a nie tylko ich komunikowanie. 
Osoby zarządzające poszczególnymi działami administracji to osoby bez wątpienia kompetentne i 
merytoryczne, które należy mocniej zaangażować w podejmowanie decyzji. Kolektywność jest ważna 
również z punktu widzenia współpracy z dziekanami i kierownikami różnych zespołów nie tylko tych 
znajdujących się w strukturze Uczelni. Interdyscyplinarność jest absolutnie kluczowa szczególnie z 
punktu widzenia badań społecznych i humanistycznych. Bardziej powinno wspierać się tworzenie 
grup, zespołów badawczych międzywydziałowych. Zespoły takie pozwolą na: po pierwsze kumulację 
kapitału społecznego, po drugie skuteczniejsze aplikowanie o środki zewnętrzne. Interdyscyplinarność 
różnie jest odbierana i interpretowana przez Ministerstwo, ale z punktu widzenia naukowości jest 
niekwestionowaną wartością.  
Przedstawiciel ZZNA UWr R. Juchnowski powiedział, że jego pierwsze pytanie dotyczy sprawy 
awansów, szczególnie doktorów habilitowanych na stanowiska profesorskie: czy Kandydatka jest za 
utrzymaniem dotychczasowego systemu, czy za jego zmianą? Drugie pytanie dotyczy kwestii wolności 
słowa na Uniwersytecie, która w jego przekonaniu jest reglamentowana: czy Kandydatka jest za 
utrzymaniem dotychczasowych rozwiązań i prowadzeniem polityki reglamentacji, czy jest za pełną 
wolnością słowa w przestrzeni akademickiej i swobodą wyrażania opinii, krytyki itp.?  
Prof. P. Matusz: zaproponowana doktorom habilitowanym ścieżka awansu na stanowisko profesora 
po upływie pewnego czasu i zdobyciu pewnych osiągnięć nie budziła sprzeciwu. Uważa, że ocena tego 
dorobku przez rady dyscyplin naukowych powinna zostać utrzymana. Rady dyscyplin powinny również 
spełniać większą rolę nie tylko w kształtowaniu polityki awansowej, ale również naukowej 
Uniwersytetu, a współpraca między poszczególnymi, bardzo zróżnicowanymi radami dyscyplin, 
powinna stanowić punkt wyjścia do wprowadzania zmian w zakresie awansów i zatrudnień w 
Uniwersytecie. Jak najbardziej jest za wolnością słowa, należy jednak pamiętać, że nie można się 
obrażać; w przestrzeni publicznej pojawiały się sformułowania co do których wszyscy mieli pewne 
wątpliwości. Będąc na Wydziale odbyła wiele trudnych rozmów ze studentami na temat tego czym 
jest wolność słowa i co znaczą wpisy w Internecie. Uważa, że nie można reglamentować wolności 
słowa żadnej z grup, ale należy również pracować nad tym, żeby, będąc uczestnikiem różnych grup, 
forów, czy mediów społecznościowych, nie obrażać siebie nawzajem. I dotyczy to wszystkich, a nie 
konkretnych osób.  
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Mgr T. Moskal podał, że jeśli dobrze zrozumiał, Kandydatka chciałaby kontynuować program Rektora 
Wiszewskiego przy większej liczbie dyrektorów i innym sposobie komunikowania. Jeżeli tak jest, to 
będzie to generowało kolejne kominy płacowe, o których wspomniał prof. Olkiewicz, i z pewnością 
niewiele się zmieni jeśli chodzi o zarządzanie Uczelnią. Stwierdził, że nie jest prawdą, że Kandydatka 
wspomagała wyjazdy zagraniczne wszystkich pracowników; zna pracowników administracyjnych, 
którym odmawiała zgody na wyjazd bez podania uzasadnienia. 
Prof. P. Matusz: jeśli chodzi o kwestię kontynuowania programu widocznie nie do końca dobrze się 
wyraziła, może niewystarczająco jasno. Każdy z kandydatów szykuje swoje wystąpienie na debatę, 
która odbędzie się 3 czerwca i w czasie tej debaty chciałaby powiedzieć o tym w jaki sposób chce 
dokonać pewnej redukcji kosztów. Zapewniła, że nie zamierza rozwijać kadry zarządczej, ponieważ 
uważa, że jest wystarczająco duża, a być może w niektórych elementach można dokonać pewnych 
oszczędności. W drugiej sprawie chętnie dowie się o kogo chodziło; być może rzeczywiście popełniony 
został błąd lub było to spowodowane innymi przyczynami. Porozmawia o tym po posiedzeniu.  
Student J. Wiglusz zapytał o to, jak ważni są dla Kandydatki studenci? Doprecyzował, że chodzi 
oczywiście o środki finansowe. Zapytał również o koła naukowe, których w Uniwersytecie jest 170 co 
pokazuje dużą skalę wydatkową. Czy Kandydatka przewiduje wzrost finansowania samorządu i kół 
naukowych?  
Prof. P. Matusz: studenci są najważniejsi. Wzrost finansowania działalności studenckiej został wpisany 
również w projekt, co trochę ułatwi działanie w tym zakresie. Dowiedziała się w Ministerstwie, że w 
czerwcu odbędzie się wizyta w centrum studenckim; wyraziła nadzieję na to, że uda się pozyskać na 
to centrum środki z Ministerstwa. Na działalność kół naukowych zostały również przeznaczone środki 
w projekcie. 170 kół to dużo, dlatego warto zastanowić się nad tym, które z nich są rzeczywiście 
bardzo aktywne i wymagają wsparcia, a które być może nie działają. Studentów z pewnością czeka 
rozmowa z nowym rektorem na temat tego jak ożywić życie studenckie po pandemii, żeby nie miało 
ono tylko wymiaru online. Osobiście chciałaby, żeby studenci mieli gdzie prowadzić swoje spotkania i 
jest to dla niej obecnie jedna z ważniejszych kwestii. Natomiast zwiększenie środków na działalność 
studencką to jest na pewno postulat do rozmowy. 
Dr hab. J. Michaliszyn zapytał o priorytety w zakresie inwestycji w infrastrukturę jakie Kandydatka 
widzi w Uczelni. 
Prof. P. Matusz: jeśli miałaby wybierać z listy przesłanej do Ministerstwa w ostatnich miesiącach w 
pierwszej kolejności wybrałaby remont budynku na Piasku. Natomiast jeśli chodzi o inwestowanie w 
nowe budynki to ma na to pomysł, który przedstawi podczas debaty 3 czerwca.  
Losowanie nr 3.  
Wystąpienie prof. P. Wiszewskiego.   
W ciągu półtorarocznej kadencji ważne były przede wszystkim dwa cele: realizacja programu 
ogłoszonego w poprzedniej kampanii wyborczej, czyli modernizacja Uczelni, przygotowanie jej do 
przejścia w model uczelni badawczej i zwiększenie internacjonalizacji, oraz druga rzecz, która z 
biegiem czasu okazywała się coraz ważniejsza, to osłanianie Uniwersytetu przed skutkami kryzysów, 
które w zasadzie obecne były od początku kadencji i porządkowanie zastanych spraw. Do sukcesów 
można z pewnością zaliczyć takie działania jak: stabilizacja budżetu, wypracowanie kształtu 
funkcjonowania finansów, który obecnie stwarza przesłanki do wprowadzenia podwyżek w zakresie 
na jaki budżet pozwala, przeprowadzenie akcji szczepień we współpracy z Uniwersytetem 
Medycznym, która objęła nie tylko pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego, ale także ich rodziny, 
studentów i doktorantów, zorganizowanie sieci rzeczników bezpieczeństwa i przeciwdziałania 
mobbingowi, wspieranie uniwersyteckich rodzin, stworzenie Akademickiego Budżetu Otwartego. W 
ramach programu IDUB utworzono osiem inkubatorów doskonałości naukowej, uruchomiono również 
system dodatków jednorazowych i dodatków miesięcznych (łącznie 300 osób rocznie dostaje takie 
dodatki). Obecnie ponad 70 mln zł trafiło w ręce pracowników tylko z obszaru nauki i są to kwoty, 
które wpłynęły na poszczególne wydziały. Do tego dochodzą jeszcze stypendia rektora dla studentów 
pierwszego roku i dofinansowanie promocji studiów zagranicznych. Powstanie Centrum Aktywności 
Studenckiej i Doktoranckiej było bardzo istotnym elementem, o którym mówił także w trakcie 
kampanii wyborczej. Cieszy to, że projekt złożony blisko dwa lata temu dzięki wsparciu prof. Sobczyka 
i osób z nim związanych zyskuje bardzo realne szanse na dofinansowanie. Dużo można mówić o tym 
co się udało, ale warto powiedzieć również o tym, czego się nie udało zrobić. Na pewno nie udało się 
utrzymać dobrej współpracy ze związkami zawodowymi. Współpraca zaczęła się w dobrej atmosferze. 
W miarę szybko udało się uzgodnić pierwszą wersję regulaminu wynagradzania oraz szybko i sprawnie 
przeprowadzić podwyżkę wynagrodzeń w grudniu 2020 r. Z różnych powodów później ta współpraca 
zaczęła zgrzytać i jest to na pewno jedna z tych rzeczy, którą chciałby poprawić powołując szerszy 
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zespół, nie tylko rektorski, ale też z udziałem dziekanów, który razem ze związkami zawodowymi 
będzie mógł pewne kwestie omawiać i przygotowywać do szybszego procedowania. W przypadku 
awansów, odniósł wrażenie, że doszło do pewnego nieporozumienia. Z pewnością ta kwestia powinna 
zostać poddana ewaluacji, niekoniecznie wycofania się z przyjętych rozwiązań, które w jego opinii, 
sprawdziły się lepiej niż w poprzednich latach. Z pewnością usprawnienia wymagają usługi IT, 
ponieważ sprzeczności w obrębie wielu systemów jakie zostały odziedziczone po poprzednich ekipach 
blokują wykonanie niektórych rzeczy jak np. efektywniejszego wykorzystania informacji finansowych. 
Jeżeli uda się zgrać te systemy, a wszystko jest przygotowane na to, aby rozciągnąć system Teta na 
całość funkcjonowania obszaru finansów, będzie można naprawdę mądrze, dobrze i szybko zarządzać 
finansami Uczelni. Na pewno chciałby kontynuować modernizację Uczelni w ciągu kolejnych dwóch 
lat. Uniwersytet jest dopiero na początku tego procesu. Na początku jest również proces zwiększania 
umiędzynarodowienia i realizacja IDUB. Nie da się tego procesu przerwać, aby zacząć realizować coś 
nowego. Inna najważniejsza kwestia, którą zawarł w swoim programie, to stabilność i bezpieczeństwo 
pracowników. I tym dwóm rzeczom przede wszystkim tj. kontynuacji działalności projakościowej oraz 
zapewnienie stabilności i bezpieczeństwa pracownikom, doktorantom i studentom chciałby poświęcić 
kolejne dwa lata. 
Seria pytań i odpowiedzi. 
Mgr I. Nowicka zapytała jak ważne dla Kandydata jest Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych w 
ujęciu całej struktury Uczelni, która jest głównie jednostką badawczą? Duże środki finansowe są 
przeznaczane na badania naukowe, co oczywiście cieszy, jednak Studium jest jednostką dydaktyczną, 
zatrudniającą pracowników dydaktycznych. W tym kontekście chciała zapytać również o podwyżki 
wynagrodzeń dla pracowników Studium; od roku nie może znaleźć lektora języka hiszpańskiego ze 
względu na wynagrodzenie jakie jest proponowane. 
Prof. P. Wiszewski: rozpatrywanie jednostkowych sytuacji płacowych jest niezwykle trudne; każdy 
kierownik, czy pracownik mógłby wstać i powiedzieć, że sytuacja płacowa jest ciężka, bo jest ciężka. 
Jeżeli miałby szukać rozwiązania to zapewne w skali całej Uczelni, które pomogłoby wesprzeć osoby, 
które w tej chwili, przy tak dużej inflacji, mają najtrudniejszą sytuację. Konkretne rozwiązania wolałby 
jednak dyskutować na konkretnych przykładach. Na pytanie o to jak ważne jest SPNJO wszyscy 
odpowiedzą, że jest bardzo ważne. Może powiedzieć, że widziałby nauczanie języków obcych w sposób 
bardziej zdywersyfikowany; nie zawsze to nauczanie musi być realizowane w SPNJO, zwłaszcza jeśli 
chodzi o nauczanie języków o specyficznym charakterze specjalistycznym. Na pewno zasadnicza część 
kształcenia językowego musi być realizowana w ramach SPNJO, ale są takie zakresy realizowania 
pasji naukowych studentów i doktorantów, jak również pewne wymagania związane ze stosowaniem 
specjalistycznego języka z zakresu np. biologii, biotechnologii, czy informatyki, w przypadku których 
Uczelnia nie będzie w stanie zapewnić kompetentnych lektorów. 
Student M. Jerz zapytał, jak Kandydat ocenia pracę Działu ds. Komunikacji? 
Prof. P. Wiszewski: pracę całego zespołu tego Działu ocenia pozytywnie. Oceny tej dokonał nie tylko 
przez pryzmat tego w jaki sposób Uniwersytet pojawiał się w mediach (kilkadziesiąt tysięcy wzmianek 
w ciągu jednego roku z bardzo dużym wzrostem pozytywnych opinii), ale również przez pryzmat 
nagród ogólnopolskich jakie otrzymywał ten zespół za swoją kreatywność, za swoje zaangażowanie. 
Dostrzega również działania, które się nie powiodły, ale tak się zdarza zawsze kiedy ktoś odważy się 
robić coś kreatywnego. Każdy popełnia błędy i ważne jest jak człowiek zachowuje się potem kiedy już 
błąd popełnił. I tu ma duży szacunek do Kierownika tego Działu, który po popełnieniu błędu przeprosił. 
Niestety adekwatnej odpowiedzi z różnych stron nie było. Błędy zatem się pojawiają i jest wówczas 
czas na refleksję i poprawę; ponadto błędy wskazują gdzie są słabe strony i pomagają wzmocnić te 
dobre.  
Przedstawiciel ZZNA UWr R. Juchnowski stwierdził, że cieszy fakt, że Dział ds. Komunikacji otrzymuje 
rozmaite nagrody środowiskowe, ale w środowisku uniwersyteckim budzi, delikatnie rzecz ujmując, 
kontrowersje. Chciałby zapytać o to, czy Kandydat zakłada zmiany w sposobie komunikowania się 
swoim, władz rektorskich i Działu ds. Komunikacji, i na czym te zmiany miałby polegać?  
Prof. P. Wiszewski: przez półtora roku Uczelnia funkcjonowania w sytuacji pandemii, która odcisnęła 
się bardzo głęboko na obyczajach w ogóle, ale także na sposobach komunikacji. Absolutnie nie 
zamierza nikogo zwalniać i to chciałby bardzo mocno podkreślić. Dlaczego? Konflikt jaki miał miejsce 
wyniknął z błędu jaki popełniła jedna osoba w bardzo emocjonalnej sytuacji kiedy zarzucono 
Uniwersytetowi, że zmusza studentów do studiowania stacjonarnego, co nie było prawdą. Dyskusja 
w tej sprawie wymknęła się spod kontroli i pracownica Działu popełniła błąd pisząc z prywatnego 
konta, że nie każdy student powinien studiować. Do dnia dzisiejszego otrzymuje wulgarne wpisy na 
swój temat. Jeśli chodzi o sposób komunikacji to absolutnie uważa, że zmiany są konieczne, przede 
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wszystkim dlatego, że trzeba się spotykać. Przez półtora roku kontakt odbywał się głównie w sposób 
zdalny przez ekrany monitorów, czasami przez pisanie komunikatów gdzieś w przestrzeń nie do końca 
zdając sobie sprawę z tego czy i jak ten komunikat jest odbierany przez drugą osobę. Chciałby więcej 
spotykać się z pracownikami jak również ze studentami konkretnych jednostek. Działalność Działu 
ds. Komunikacji z pewnością będzie ewoluowała, bo zmienia się świat mediów, zmienia się także 
funkcjonowanie tego czego oczekuje się od takiego działu. Chciałby, żeby studenci przejęli część 
mediów społecznościowych, żeby zarządzali TikTokiem, żeby powstało radio studenckie, żeby tworzyli 
podcasty i wspólnie z doktorantami współtworzyli infosferę Uniwersytetu.   
Dziekan D. Nowak powiedziała, że dziekani pracując z ekipą rektorską przez półtora roku doświadczali 
czasami dyskomfortu wynikającego z dużej centralizacji. Powodowało to problemy z zarządzaniem. 
W związku z tym chciałaby zapytać o decentralizację i o to jak Kandydat ocenia to co się działo w tym 
okresie i czy wyciągnął być może jakieś wnioski również ze wspólnych rozmów.  
Prof. P. Wiszewski: to był bardzo specyficzny okres, ponieważ zastana struktura zarządcza była w 
wielu elementach rozregulowana i wymagała, zwłaszcza w okresie pandemii, bardziej wnikliwego 
spojrzenia i przemyślenia. W tej chwili spokojnie można powrócić do wielu elementów, które nawet 
jeszcze w poprzedniej kadencji, zniknęły. Z pewnością rzeczą, którą należy bardzo szybko wykonać 
jest przekazanie w ręce dziekanów odpowiedzialności za płace oraz, w jak największym stopniu, 
środków, które są wydawane zgodne z celami w miejscach, w których dochodzi do ich wydatkowania. 
Chciałby również żeby wiele decyzji należało do dziekanów jak np. urlopy czy awanse. Po okresie 
pandemii i po uporządkowaniu spraw związanych z funkcjonowaniem administracji, finansów, obiegu 
dokumentów spokojnie można rozpocząć proces przekazywania kompetencji w ręce dziekanów. 
Student J. Wiglusz zapytał o Akademicki Budżet Otwarty; czy nadal będzie funkcjonować jak obecnie 
tj. przez zamówienia publiczne? Czy w przypadku wyboru Kandydata na rektora zostanie ponownie 
ogłoszony? 
Prof. P. Wiszewski: osobiście przygotował zarys Akademickiego Budżetu Otwartego, a następnie 
przekazał go do realizacji do Biura ds. Odpowiedzialności Społecznej, które opracowało regulamin i 
wspólnie z Działem ds. Komunikacji przeprowadziło odpowiednią procedurę. Zgodził się co do tego, 
że pojawił się problem związany z krótkim okresem realizacji wszystkich budżetów partycypacyjnych 
i blokadą wynikającą z zamówień publicznych. W odróżnieniu od kontrkandydatów nie jest zbytnim 
optymistą jeśli chodzi o unikanie prawa o zamówieniach publicznych. Natomiast zgadza się z tym, że 
trzeba realistycznie do tego podchodzić i tam gdzie ma się do czynienia z zakupami, które mieszczą 
się w kategorii nisko cennych realizować je w oparciu o zwykłe zamówienia. Istotna w tym przypadku 
jest raczej kwestia wypracowania sposobu obsługi poszczególnych projektów, ponieważ największy 
problem jest nie tyle w tym, czy dany projekt podpada pod zamówienia publiczne, ale w tym kto ma 
dokonać takiego zamówienia. Ma wrażenie, że to zostało przesunięte na samych inicjatorów, a nie 
taka była idea. Inicjatorzy owszem mają pilnować realizacji, ale jednak to siły administracyjne są w 
stanie najlepiej i najszybciej przeprowadzić tego typu działania; zatem w tym obszarze pewne korekty 
są niezbędne. Wzmacniałby system partycypowania studentów, doktorantów oraz pracowników w 
wydatkowaniu środków z Akademickiego Budżetu Otwartego. Pierwszy ABO był pilotażowy; docelowo 
chciałby, żeby jego wartość powiększyła się dwukrotnie oraz żeby można było zagwarantować 
przynajmniej jeden projekt dla każdego wydziału, co pozwoliłoby również wyeliminować problem, 
który zaistniał, że mniejsze wydziały, mniejsze grupy, nie miały równych szans w tym, aby otrzymać 
możliwość zrealizowania swoich projektów. 
Prof. K. Ruchniewicz chciałby zapytać o kwestię kontaktów z Ministerstwem, ponieważ kilka razy padło 
stwierdzenie, że należy poprawić relacje UWr z MEN, żeby uzyskać środki. W związku z tym, czy 
Kandydat wiedząc jak funkcjonuje Uczelnia i jakie ma finanse, zechciałby podać jaki procent stanowi 
udział środków jakie Uniwersytet pozyskuje ze środków zewnętrznych, ze środków MEN? I czy widzi 
jakieś zagrożenie z tym związane? Jak Kandydat wyobraża sobie poprawienie tych relacji?  
Prof. P. Wiszewski: zupełnie naturalne jest to, że aby móc realizować jakiekolwiek działania 
Uniwersytet musi utrzymywać nie tylko poprawne, ale dobre stosunki ze swoim przełożonym, czyli 
Ministerstwem. Jeśli chodzi o to w jaki sposób działanie Ministerstwa waży na finansach Uniwersytetu 
to nie uważa, że jednorazowa, czy nawet wielorazowe wizyty jednego rektora spowodują otrzymanie 
ogromnych środków finansowych, które zmienią sytuację Uniwersytetu. Biorąc pod uwagę budżet płac 
UWr i zrównoważenie wynagrodzeń wyłącznie pod kątem inflacji, Uniwersytet potrzebowałby około 
50 mln zł. Takich środków żadna uczelnia nigdy nie otrzyma. Chyba, że rzeczywiście jest tak jak sądzą 
niektórzy, że minister tak nienawidzi Wiszewskiego, że jest w stanie „dać za jego głowę” 50 milionów. 
Nie podziela jednak tej opinii, ponieważ nie ma ani tak dobrego o sobie mniemania, ani tak złego o 
ministrze. Jest za tym, aby działać wspólnie; KRASP, Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
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związki zawodowe prowadziły do pewnego momentu bardzo dobry dialog z Ministerstwem, które 
obiecywało bardzo wyraźne podniesienie wynagrodzeń właśnie zgodnie ze wskaźnikiem inflacji, po 
czym niestety wycofało się z tego i zaproponowało podwyżki na poziomie 4,4 proc., czyli takie jak 
nauczycielom w szkołach podstawowych i średnich. Natomiast lobbing punktowy jest ważny tam gdzie 
realizowane są poszczególne działania inwestycyjne. Absolutnie zgadza się z tym, że z MEN należy 
współpracować, nie ma tutaj miejsca na żadną wojnę. Natomiast jeżeli myśli się o realnym 
podniesieniu budżetu, to trzeba działać razem z innymi uczelniami w ramach struktur krajowych.  
Dziekan A. Błażejewski powiedział, że dwa lata temu wszyscy oczekiwali na rozpoczęcie prac nad 
zmianą Statutu. Zapytał, który punkt w Statucie Kandydat uważa za najistotniejszy, wymagający 
zmiany? 
Prof. P. Wiszewski: prace nad zmianą Statutu są w trakcie; przygotowano ponad 120 stron zmian i 
rozpoczęto poszukiwania osoby, która zarządzałaby całym procesem. Niestety osoby, którym to 
zaproponowano z różnych przyczyn wycofały się z tych działań co opóźniło całą procedurę. Obecnie 
Prorektor Adamski z zespołem przygotował zestawienie tych zmian; niezwykle istotna była kwestia 
ocenienia, które z zaproponowanych zmian mają realne szanse na uwzględnienie w związku z ich 
zgodnością z prawem, a które nie. Otrzymał gotowy dokument, do którego wniósł swoje uwagi po 
czym zwrócił go do zespołu i przekazał przewodniczącemu rady uczelni. Potem nastąpiło wygaszenie 
mandatu rektora i obecnie nie wie jaki jest status tych prac. W międzyczasie podjęta została decyzja, 
aby kluczowy punkt tych uwag, tzn. relacje między radami dyscyplin naukowych i radami wydziałów 
został przekazany społeczności do przedyskutowania. Efekty tej dyskusji miały być skonkludowane 
we wrześniu, a w październiku projekt miał być przekazany do Komisji Statutowej. Do końca semestru 
zimowego następnego roku Statut z poprawkami miał być uchwalony przez Senat. W obecnej chwili 
nie uda się zapewne już tego utrzymać. Można ewentualnie zastanowić się nad innym rozwiązaniem 
tj. aby drobniejsze poprawki procedować szybciej, czyli przekazać je od razu do Komisji Statutowej, 
a te szersze, wynikające z relacji między radami przekazać do Komisji w okolicach listopada, czy 
grudnia jako drugą serię poprawek.  
Przewodniczący Samorządu Doktorantów K. Garczarek powiedział, że społeczność doktorancka to 
wspólnota ludzi dysponujących rozmaitymi kompetencjami i nie chodzi tylko o kompetencje naukowo-
badawcze, ale również o kompetencje organizacyjne i społeczne. Poza tym doktoranci zazwyczaj są 
młodymi i energicznym ludźmi. Jak Kandydat widzi możliwość zagospodarowania tych bardzo 
różnorodnych kompetencji w pracy na rzecz Uniwersytetu, na rzecz wspólnoty akademickiej?  
Prof. P. Wiszewski: to bardzo ważne pytanie; z racji samego faktu, że Uniwersytet chce być uczelnią 
badawczą, powinno się kłaść jak największy nacisk na włączanie doktorantów w funkcjonowanie 
Uczelni, co w części gwarantuje również ustawa. Poza tym jest jeszcze bardzo dużo możliwych 
mechanizmów do zrealizowania jak np. wygospodarowanie specjalnych półetatów asystenckich dla 
doktorantów, którzy mając program Preludium formalnie kończą swoje studia. Szkoła Doktorska 
zakłada wyłącznie cztery lata ze stypendium, a następnie dwa lata już bez stypendium. Możliwość 
zatrudnienia w celu dokończenia realizacji Preludium ma kluczowe znaczenie dla tego, aby doktoranci 
na późniejszych latach studiów, zwłaszcza na trzecim i czwartym roku zechcieli korzystać z możliwości 
składania aplikacji właśnie o te projekty. Tymczasem tego nie robią, ponieważ w perspektywie mają 
zakończenie swoich studiów i nie mają jak zmieścić się w czasie z tymi projektami. Oczywiście jest 
też kwestia wykorzystania kół naukowych, ale także polepszenia relacji, wykorzystania potencjału 
doktorantów przez zastosowanie mechanizmu, który proponował również studentom, czyli stworzenie 
zespołu start-upów, aby ludzie znający realia biznesu mogli razem z doktoratami wypracowywać 
sposoby prowadzenia i korzystania z ich wiedzy. Taki ekosystem start-upów byłby dla Uczelni bardzo 
korzystny, bo teraz bardzo często doktoranci pracują tak naprawdę w start-upach tylko kompletnie 
bez związku z Uczelnią; czasami ma to wręcz charakter wrogiej konkurencji, która stwarza więcej 
kłopotów niż korzyści. Możliwości podejmowania różnych działań są także w zakresie kształcenia, w 
tym międzynarodowego. Wielkim wsparciem będzie tutaj sieć Arqus; takie wsparcie będzie wymagane 
zapewne jeśli chodzi o naukę języka specjalistycznego. Tu jest właśnie przestrzeń na indywidualne 
nauczanie, niekoniecznie w ramach SPNJO, ale w ramach działań, które pozwolą później tym osobom 
zaangażować się w projekty międzynarodowe, ponieważ tam widziałby doktorantów; żeby mogli jak 
najszybciej dołączać do dużych projektów międzynarodowych, konsorcyjnych, jako ci, którzy realnie 
uczestniczą w badaniach, bo to umożliwi im, po uzyskaniu dyplomu, znalezienie dobrego miejsca 
pracy nie tylko w Polsce, ale także za granicą.  
Mgr K. Demczyszyn zapytał o kwestię dotyczącą systemów informatycznych Teta Edu i Egeria 
przypominając, że Kandydat wcześniej powiedział, że należy spowodować, aby oba systemy ze sobą 
współpracowały. Systemy te jednak sporo kosztowały; jak zatem Kandydat widzi ujednolicenie tych 
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systemów, ponowne wdrożenie i skąd wziąć na to środki? Czy Kandydat uważa, że przy wdrażaniu 
systemów tej klasy w zespołach wdrożeniowych nie powinny znaleźć się również osoby, które w tych 
systemach pracują, a nie wyłącznie osoby zajmujące kierownicze stanowiska? 
Prof. P. Wiszewski: jaka decyzja nie zostałaby podjęta w kwestii obu systemów będzie to wydatek 
rzędu kilku milionów złotych. System Egeria jest już niestety przestarzały, same patche to roczny 
koszt około 1,5-2 mln zł; pogłębia to niestety dług technologiczny w obu systemach, czego rezultatem 
jest również to, że m.in. nie udało się uruchomić pulpitów menadżerskich, ponieważ dane z Egerii z 
ogromnym trudem i z dużymi błędami wędrują do Tety. Do tej pory nie udało się tego problemu 
rozwiązać, pomimo tego, że prace trwają już rok. BI oczywiście działa, ale to nie zaspokaja problemów 
wynikających z tego, że Uczelnia ma dwa różne produkty: system Teta, który jest dobrym produktem 
będącym w stanie funkcjonować zgodnie z bieżącymi normami prawnymi oraz system Egeria, który 
nie jest aktualizowany. W ramach dialogu technologicznego przygotowane zostało rozwiązanie, 
którym miało być wdrożenie Tety kadrowej (zamiast Egerii), aby nie kupować kolejnego, trzeciego 
systemu, bo to oznaczałoby jeszcze większe koszty związane chociażby ze szkoleniami pracowników. 
Zgodził się z tym, że jest to duży koszt, ale nie jest w tej chwili w stanie nawet określić jakiego rzędu. 
Czas wdrożenia szacowany był na około 24 miesiące od momentu przetargu do momentu finalnego 
oddania produktu w formie produkcyjnej. W związku z tym koszt rozłożyłby się na pewne transze. Na 
pewno Uczelnia będzie szukać finansowania również poza własnym budżetem. Jeżeli nie zostanie to 
przeprowadzone, bo jest możliwa również taka opcja, to obawia się, że nie zostaną zrealizowane 
działania związane z przepływem informacji finansowej i w dalszym ciągu na wydziałach, w instytutach 
będą inne informacje niż w centrali, co będzie opóźniało i komplikowało cały system. Zatem to 
działanie jest niezbędne, ale niestety kosztowne i wymagające dużego zaangażowania pracowników. 
Zdaje sobie sprawę z tego, że większość komitetów nadzorujących wdrożenie programów, bo 
niekoniecznie to były wyłącznie systemy i rozwiązania cyfrowe, złożona była z kierowników jednostek; 
związane to było z dziedziczeniem rozwiązań z poprzednich kadencji. Wydawało się, że to miało 
funkcjonować w taki sposób, że kierownicy jednostek mieli zbierać informacje od swoich pracowników 
i na tej podstawie formułować ogólne tezy, bo jednak te komitety stanowiły pewną „czapę” nad 
drobnymi zespołami, które zajmowały się faktycznym wdrażaniem tych działań. Jeżeli jednak 
generowało to jakieś problemy komunikacyjne to oczywiście nie widzi żadnego problemu w tym, żeby 
do składu tych komitetów wprowadzać inne osoby, praktyków. 
Student M. Jerz zapytał, jak Kandydat ocenia funkcjonowanie i pracę Rady Uczelni w szczególności w 
okresie przedwyborczym i wyborczym? 
Prof. P. Wiszewski: nie ma kontaktu z Radą Uczelni. W okresie kiedy funkcjonował jako rektor brał 
udział w spotkaniach Rady, która oczekiwała od niego złożenia bieżącej informacji zarządczej, którą 
przedstawiał. Natomiast obecnie nie ma kontaktów z Radą i trudno jest mu ją oceniać. 
Losowanie nr 4.  
Wystąpienie prof. R. Wieczorka. 
Kandydat odniósł się stricte do przesłanych pytań. Pytanie pierwsze: Co się udało dobrego osiągnąć 
w kierowaniu UWr w ciągu ostatnich dwóch lat? Postanowił znaleźć co najmniej trzy takie elementy. 
Pierwszy to akcja szczepień; szczepienia przeprowadzono zgodnie z przyjętym harmonogramem, we 
współpracy z Uniwersytetem Medycznym. Bardzo dobrą rolę odegrał tu Rektor Wiszewski, który 
szczepił się w przysłowiowym blasku fleszy, pokazując w jaki sposób należy podchodzić do zdobyczy 
nauki. Drugi dobry element miał miejsce na samym początku kadencji i dotyczył zwolnienia osoby, 
która uzależniała wystawianie ocen od kontaktów ze studentkami. Wysłany został jasny sygnał w jaki 
sposób Uniwersytet będzie podchodził do takich zachowań. Trzeci element dotyczy udostępnienia 
Ogrodu Botanicznego i Arboretum dla pracowników za 1 zł. Pytanie drugie: Jakie były niepowodzenia? 
Na pierwszym miejscu wyróżniłby wizerunek Uczelni, który w jego ocenie, został bardzo mocno 
nadszarpnięty. Dotyczy to całej kadencji, a nie wyłącznie okresu bezpośrednio przed stwierdzeniem 
wygaszenia mandatu rektora. Pierwszy raz w historii Uniwersytetu studenci byli instytucjonalnie 
obrażani przez osoby, które miały w obowiązkach komunikowanie się z nimi. Oczywiście absolutnie 
nie pochwala reakcji studentów na to działanie. Natomiast rzeczywiście obrażanie studentów nie 
przysparza chwały Uczelni. Drugie niepowodzenie to komunikacja. W wielu momentach jej po prostu 
nie było. Nie tylko ze studentami, chociaż ten fakt jest szczególnie bolesny, ponieważ studenci są w 
gorszej sytuacji komunikacyjnej niż pracownicy. Kolejne niepowodzenie to organizacja zajęć 
zdalnych. Tu również zabrakło komunikacji ze studentami. Wykłady rozpoczynające się o 21.00? Sale 
do zajęć zdalnych, w których studenci siedzą obok siebie? Można mnożyć wiele takich przykładów. 
Jaki był odbiór? Taki, że Uniwersytet chroni pracowników, ale za nic ma zdrowie studentów. Kwestia 
zamówień publicznych to osobna historia. Wszyscy uważają, że to trwa po prostu za długo. W jego 
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ocenie jest dużo możliwości optymalizacji całego procesu. Ostatnia rzecz to podwyżki. Na 
Uniwersytecie Wrocławskim ciąży odium firmy, w której bardzo źle się zarabia. Być może uda się to 
odium zdjąć. Doszły do niego sygnały, że w budżecie Uczelni są środki na podwyżki. Zapytał zatem: 
gdzie były te pieniądze wcześniej? Dlaczego tych podwyżek nie uruchomiono? Pytanie trzecie: Co 
chciałbym zmienić w kierowaniu UWr i jak zamierzam tego dokonać? Sprawy wizerunkowe są 
niedoceniane, ale są niezwykle ważne. Cały czas mówi się, że studenci są najważniejsi, należy zatem 
zacząć ich słuchać. Uniwersytet powinien zyskać na transparentności. Duży ukłon należy złożyć w 
kierunku IDUB, ale uważa, że powinien być bardziej sprawiedliwy. Bardzo mocno akcentuje sprawę 
awansów doktorów habilitowanych na profesorów Uczelni. Ta sprawa powinna być rozwiązana tak 
szybko jak się da, podobnie zresztą jak wszystkie te rzeczy, które okazały się niepowodzeniem. 
Seria pytań i odpowiedzi. 
Doktorant M. Bartoszewicz zapytał, w jaki sposób Kandydat widziałby kwestię wciągania doktorantów 
w życie organizacyjne Uczelni? 
Prof. R. Wieczorek: doktoranci powinni być włączani wszędzie tam gdzie jest to możliwe, ponieważ 
stanowią młodą kadrę, z której część stanie się adiunktami, a po habilitacji nawet profesorami Uczelni. 
Doktoranci wchodzą w skład ciał kolegialnych, organizują konferencje, zrzeszają się w kołach 
naukowych. Nie widzi obszaru, który byłby wyłączony z tej działalności.  
Prof. K. Ruchniewicz zwrócił uwagę, że za przysłowiową złotówkę do obiektów Uniwersytetu nie wejdą 
pracownicy administracyjni, ponieważ nie posiadają legitymacji pracowniczych. Zapytał, co Kandydat 
planuje zmienić na korzyść administracji? 
p.o. Rektora zabrał głos w powyższej kwestii. Powiedział, że sprawa legitymacji dla pracowników 
administracyjnych jest w trakcie procedowania.  
Prof. J. Świątkowski zapytał, czy Kandydat mógłby krótko opisać swoje dotychczasowe doświadczenie 
kierowniczo-zarządcze i wymienić jeden największy sukces, osiągnięcie w zakresie takiego rodzaju 
działalności? 
Prof. R. Wieczorek: sprawował sporo funkcji organizacyjnych, z których de facto warto wymienić dwie. 
Był prodziekanem do spraw nauczania i studenckich. W tej chwili kieruje jednostką międzywydziałową 
tj. Kolegium Międzydziedzinowych Studiów Indywidualnych. Do największych sukcesów kadencji, w 
której był prodziekanem może zaliczyć uruchomienie dodatkowych kierunków studiów na Wydziale 
Chemii tj. chemia medyczna oraz chemia i toksykologia sądowa.  
Dr hab. J. Michaliszyn zapytał, co Kandydat zrobiłby z kwotą 20 milionów jednorazowej nagrody „za 
głowę Wiszewskiego” gdyby został rektorem? 
Prof. R. Wieczorek: zauważył, że prof. Wiszewski wycenił swoją głowę na 50 milionów; podzieliłby ją 
w ten sposób: 20 mln na wynagrodzenia, 20 mln na inwestycje, a pozostałe 10 mln do budżetu 
otwartego.  
Prof. W. Patrzałek zapytała, jaką Kandydat przyjąłby strategię wobec dyscyplin, które w bieżącej 
ewaluacji działalności naukowej nie osiągną poziomu B+? 
Prof. R. Wieczorek: przede wszystkim podstawowym działaniem byłoby odwołanie się od decyzji. Być 
może coś zostało pominięte lub nie zostało zaaprobowane. Jeżeli nie byłoby pozytywnej weryfikacji 
wówczas zapytałby radę dyscypliny, radę wydziału o przyczyny takiego stanu rzeczy i próbowałby w 
życzliwej atmosferze dokonać analizy i podjąć próbę naprawienia niedociągnięć. 
Losowanie nr 5.  
Wystąpienie prof. G. Malinowskiego.  
Do dobrych rzeczy jakie miały miejsce w ostatnich dwóch latach należy z pewnością zaliczyć to, że 
Uniwersytet znalazł się w prestiżowym gronie dziesięciu najlepszych polskich uczelni. Dużą zasługą w 
tym dziele miał zespół, na czele którego stał ówczesny dziekan WNHP prof. Wiszewski, który następnie 
mógł realizować ten zaszczytny sukces już jako rektor. Niestety realizacja tego zadania nie bardzo 
się powiodła, a przyczyną było przyjęcie scentralizowanego modelu zarządzania Uczelnią. Tego 
rodzaju model zarządzania jest skazany na porażkę, na rewolucję. Można go nazwać modelem 
francuskim, w którym wszystkie decyzje podejmowane są centralnie przez króla, który zarządza. 
Osobiście jest zwolennikiem modelu brytyjskiego, zdecentralizowanego, przekazującego inicjatywę 
ludziom, natomiast centrala stwarza tylko pewne ramy, dostarcza infrastrukturę oraz zabezpieczenie, 
żeby ludzka inicjatywa mogła być realizowana. W związku z tym jego głównym hasłem przewodnim 
jest decentralizacja, delegacja zadań oraz deregulacja, czyli maksymalne zmniejszenie wszelkiego 
rodzaju uwarunkowań, które decydują o aktywności pracowników. Uważa, że Uczelnia stała się 
niesprawna m.in. z powodu przeregulowania. Jako rektor chciałby Uczelnię zdecentralizować, 
zderegulować oraz powierzyć wiele kwestii do rozstrzygania ciałom kolegialnym zorganizowanym tak, 
żeby to były ciała merytoryczne. Dziś wiele gremiów takich nie jest i to nie z powodu tego, że zasiadają 
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w nich osoby niemerytoryczne, nieposiadające wiedzy, ale dlatego, że osoby te zasiadają w wielu 
komisjach i muszą rozstrzygać problemy nie swojego zespołu, spoza swojej dziedziny i dyscypliny, i 
nie ma szans na to, aby wyrobić sobie prawdziwą, opartą na faktach opinię o tym co jest wartościowe, 
a co nie. W związku z tym chciałby, żeby zdecydowanie zaczęła dominować merytoryczność i żeby 
małe zespoły mogły decydować o sobie. Chciałby również zupełnie inaczej ustawić pewną piramidę 
podejmowania decyzji i działania Uniwersytetu; nie na zasadzie takiej, że na samym dole jest 
mniejszy szczebel zarządzania, mniejszy zespół, który podejmuje decyzję, a następnie musi prosić o 
akceptację na wyższym szczeblu, a potem jeszcze na wyższym i na każdym etapie tego procesu może 
to zostać utrącone. Ma na myśli model takiego zarządzania, w którym rozdzielone są kompetencje, 
pełnomocnictwa, odpowiedzialność i prawo podejmowania decyzji, a decyzja podjęta na najniższym 
szczeblu w pewnych kwestiach jest ostateczna i nie wymaga zatwierdzenia, a tylko w przypadku 
bardziej skomplikowanych spraw są one rozpatrywane wyżej, z czego wyłącznie najważniejsze 
przechodziłyby przez rektora. To fundamentalna kwestia, ponieważ w przypadku zdecentralizowanych 
organizmów, tak skomplikowanych jak Uniwersytet, w którym każdy wydział jest inny, ma inną 
tradycję, obok których istnieją również jednostki pozawydziałowe, wprowadzanie standaryzacji 
zawsze będzie ze szkodą dla każdego z nich. Uniwersytet jest uczelnią o wielkich tradycjach, o wielkich 
doświadczeniach także z administrowania i organizowania pewnych rzeczy, a próba wyciągania 
wspólnego mianownika kończy się zwykle tym, że miesiącami czeka się na decyzję. Trzeba ludziom 
zaufać i przekazać im inicjatywę. Od półtora roku napotyka ścianę, którą chciałby rozbić, a jest to 
ściana będąca wynikiem podjętych decyzji o strukturze Uniwersytetu oraz przyjętego modelu 
zarządzania. 
Seria pytań i odpowiedzi. 
Student M. Jerz zapytał, czy przedstawiona przez Kandydata koncepcja decentralizacji Uczelni jest 
zgodna z ustawą o szkolnictwie wyższym? Czy była konsultowana z prawnikami lub analizowana w 
jakikolwiek inny sposób?  
Prof. G. Malinowski: obecna ustawa daje bardzo dużą władzę rektorowi, a w związku z tym daje 
również prawo delegowania swoich pełnomocnictw. Jak najbardziej konsultował swoje propozycje z 
prawnikami. 
Mgr K. Demczyszyn zauważył, że Kandydat nakreślił strukturę, o której dwa lata temu mówił w swojej 
kampanii wyborczej prof. Wiszewski. Zapytał w związku z tym, co sądzi o przeprowadzonym w 
ostatnich latach dwukrotnym mapowaniu procesów i czy ma jakąś wiedzę na temat wyników tego 
mapowania? 
Prof. G. Malinowski: różnego rodzaju mapowanie procesów i struktury, czy innego rodzaju analizy, 
przeprowadzanie są w duchu zarządzania korporacyjnego, które doskonale sprawdza się w firmach 
sprzedających jakiś jeden, czy więcej produktów. Natomiast Uniwersytet nie jest korporacją i 
powinien być zarządzany inaczej. Uniwersytety powstały w taki sposób, że funkcjonujące wcześniej 
osobno wydziały połączyły się tworząc wspólnotę, uniwersytet. Model uniwersytecki, który generalnie 
sprawdza się w większości przypadków, model autonomiczności wydziałów, autonomiczności 
instytutów, jest czymś co doskonale może być wykorzystane przez aktywną kadrę. Oczywiście jeśli 
ludzie będą się unikać, unikać zaangażowania w życie uniwersyteckie i nie będą chcieli brać na siebie 
odpowiedzialności za własne jednostki, to wówczas ten model może ponieść porażkę. Natomiast 
ostatnie lata przyniosły duże zaangażowanie pracowników akademickich i administracyjnych w życie 
Uczelni. Zwłaszcza w czasach po pandemicznych, w sytuacji kiedy rodzi się nowa rzeczywistość, ludzie 
są gotowi przedstawić własne inicjatywy, dla których potrzebne jest wsparcie ze strony władz 
najwyższych, a nie ustawianie barier regulacyjnych, procedur nie narzucanych przez żadne ustawy 
lecz stwarzanych przez własną jednostkę, które powodują, że najprostsze rzeczy, nieraz banalne, są 
nierealne i niemożliwe do przeprowadzenia. 
Prof. K. Ruchniewicz zapytał, jak Kandydat wyobraża sobie współpracę międzynarodową z najbliższym 
regionem, czyli takimi państwami jak np. Niemcy, Czechy, Austria, ale również Ukraina?  
Prof. G. Malinowski: nie pisał w programie o sprawach międzynarodowych, ponieważ skupił się na 
tym co funkcjonuje źle. Uważa, że aspekt umiędzynarodowienia Uczelni jest na dobrym poziomie i od 
lat funkcjonuje bardzo dobrze; nie widzi żadnego regresu w tej kwestii. Natomiast jeżeli chodzi o 
realne kontakty to jest za tym, żeby było ich jak najwięcej. Rozumie zainteresowanie pytającego 
krajami najbliższymi, jego interesuje jednak rozwój współpracy z krajami dalszymi tj. z Japonią, 
Koreą, Chinami, Wietnamem, Indiami, które bardzo mocno są obecne we Wrocławiu. Jest to dla niego 
pewnego rodzaju priorytet, żeby inwestorzy zagraniczni z Europy, ale także z Azji, odnajdywali we 
Wrocławiu dobre miejsce do działania, także dzięki Uniwersytetowi. W wielu krajach są uczelnie 
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partnerskie i jeśli zajdzie potrzeba zintensyfikowania kontaktów z najbliższym sąsiadem tj. Niemcami, 
będzie jak najbardziej za wzmocnieniem tej współpracy.  
Przewodniczący Samorządu Doktoratów K. Garczarek stwierdził, że nawet bardzo zdolny człowiek bez 
odpowiedniej motywacji nie będzie w stanie w pełni wykorzystać swojego intelektualnego potencjału. 
Chciałby zatem zapytać jak Kandydat widzi sferę motywacji, stymulacji badań doktoranckich, żeby 
doktoranci czuli się zmotywowani do publikowania w wysoko punktowanych czasopismach i brania 
aktywnego udziału w nauce międzynarodowej? Jak Kandydat wsparłby doktorantów w tej 
działalności?  
Prof. G. Malinowski: osobiście jest wrogiem punktozy, ale zgadza się z tym, że w warunkach w jakich 
Uczelnia funkcjonuje należy nagradzać osoby, które przynoszą punkty, i to nagradzać finansowo. Jako 
rektor chciałby wprowadzić nagrody dla pracowników i objąć tym systemem również doktorantów, 
żeby mogli otrzymywać za publikacje nagrody w takiej samej wysokości jak pracownicy. 
Dziekan D. Nowak chciałaby dopytać o koncepcję decentralizacji podejmowania decyzji, ponieważ z 
podejmowaniem decyzji zazwyczaj wiąże się wydatkowanie środków finansowych. Jak Kandydat 
podzieli ten tort budżetowy pomiędzy centralę a jednostki, żeby jednak podejmowanie decyzji było 
możliwe? Nie pyta oczywiście o szczegóły, tylko o ogólną koncepcję.  
Prof. G. Malinowski: koncepcja generalnie byłaby taka, żeby centrala nie wykazywała nigdy żadnego 
zysku, ponieważ ten zysk wypracowywany jest na wydziałach i w jednostkach pozawydziałowych. 
Narzut, w jego opinii, jest ustawiony na wyrost i można by go było zmniejszyć. Natomiast z całą 
pewnością centrala musi zostać dla realizacji pewnych projektów wspólnych, infrastrukturalnych, 
remontowych, ale i finansowych. Nie widzi innego rozwiązania tej kwestii jak podejmowanie decyzji 
na wspólnych posiedzeniach z dziekanami, czy na posiedzeniach Senatu.   
 

* * * 

p.o. Rektora podziękował kandydatom za wystąpienia. Spotkanie ocenił jako merytoryczne i rzeczowe 
pozwalające na wyrobienie sobie opinii na temat poszczególnych kandydatów do funkcji rektora. 
Szczególnie podziękował studentom i doktorantom za ich aktywny udział w posiedzeniu. Przypominał, 
że głosowanie odbędzie się nad każdym kandydatem z osobna; podkreślił, że to nie są wybory, co 
oznacza, że można wyrazić swoje poparcie dla więcej niż jednego kandydata.  
Następnie p.o. Rektora zarządził głosowanie, po czym ogłosił przerwę na przeliczenie głosów. 
Po przerwie p.o. Rektora wznowił obrady i przedstawił wyniki głosowania: 

Imię i nazwisko kandydata: Głosy 
oddane 

Głosy  
za 

Głosy  
przeciw 

Głosy  
wstrz. 

Głosy  
ważne 

Nr 
uchwały 

prof. dr hab. Gościwit Malinowski 41 4 31 5 40 69/2022

dr hab. prof. UWr Patrycja Matusz 42 21 15 6 42 70/2022

prof. dr hab. Robert Olkiewicz 42 24 16 1 41 71/2022

prof. dr hab. Robert Wieczorek 41 20 18 3 41 72/2022

prof. dr hab. Przemysław Wiszewski 41 19 18 4 41 73/2022

 

Na tym posiedzenie zakończono. 
 
 
 

Przewodniczący Senatu UWr 
Protokół sporządziła:             p.o. Rektora: prof. J. Sobczyk 
A. Walczak-Kaszuba  


