
 
UCHWAŁA NR 14/2022 

RADY UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

z dnia 28 czerwca 2022 r. 

 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Uniwersytetu Wrocławskiego 

za okres od 1stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późniejszymi zmianami), uchwala się  

co następuje: 

 

§ 1. Rada Uniwersytetu Wrocławskiego przyjmuje Sprawozdanie z działalności Rady UWr 

za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały w zakresie złożenia Senatowi Uniwersytetowi Wrocławskiemu 

sprawozdania z działalności Rady UWr powierza się Przewodniczącemu Rady UWr. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady UWr 

Wojciech Hann 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Uchwały Nr 14/2022 

Rady Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 27 czerwca 2022 

 

 

SPRAWOZDANIE 

z działalności Rady Uniwersytetu Wrocławskiego 

za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 

 

I. INFORMACJA O KADENCJI RADY UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO, SKŁAD OSO-

BOWY ORAZ PEŁNIONE FUNKCJE W RADZIE 

 

W okresie sprawozdawczym funkcjonowała druga Rada Uniwersytetu Wrocławskiego 

(zwana dalej Radą, Radą UWr) powołana Uchwałą Nr 157/2020 Senatu Uniwersytetu Wrocław-

skiego z dnia 9.12.2020 r. oraz Uchwałą Nr 173/2020 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z 

dnia 29.12.2020 r. w sprawie powołania członków Rady Uniwersytetu Wrocławskiego na kaden-

cję 2021-2024. 

W skład Rady w kadencji 2021-2024 wchodzą: 

1. jako Członkowie spoza Wspólnoty Uniwersytetu: 

1. Krzysztof Domarecki 

2. Rafał Dutkiewicz 

3. Wojciech Hann 

4. Krzysztof Przybylski 

2. jako Członkowie spośród członków Wspólnoty Uniwersytetu: 

1. Beata Miazga 

2. Bogusław Pawłowski 

3. Piotr Sorokowski 

4. Jolanta Zakrzewska-Czerwińska 

3. jako Przewodniczący Samorządu Studentów Uniwersytetu 

1. Patryk Korolko 

Senat Uniwersytetu Wrocławskiego Uchwałą Nr 3/2021 z dnia 20.01.2021 r., na podsta-

wie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, na 

przewodniczącego Rady UWr na kadencję 2021-2024 wybrał Wojciecha Hanna. 

Rada na posiedzeniu 29.01.2021 r, na podstawie § 4 ust. 4 Regulaminu Rady UWr, wy-

brała prof. dra hab. Bogusława Pawłowskiego na I Wiceprzewodniczącego na kadencję  

2021-2024 (Uchwała Nr 1/2021 Rady UWr) a Krzysztofa Przybylskiego na II Wiceprzewodniczą-

cego na kadencję 2021-2024 (Uchwała Nr 2/2021 Rady UWr). 

Rada odbywała posiedzenia i podejmowała uchwały na podstawie Regulaminu Rady UWr 

- tekst ujednolicony wg stanu obowiązującego na 5 marca 2021 r. (Uchwała Nr 4/2021 Rady 

UWr). 

 

II. ZADANIA I KOMPETENCJE RADY UWr 

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 15 Statutu 

Uniwersytetu Wrocławskiego do zadań Rady należy: 

1) opiniowanie projektu strategii Uniwersytetu; 

2) opiniowanie projektu Statutu Uniwersytetu; 

3) monitorowanie gospodarki finansowej Uniwersytetu; 

4) monitorowanie zarządzania Uniwersytetem; 

5) wskazywanie kandydatów na Rektora, po zaopiniowaniu przez Senat; 

6) opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii Uniwersytetu; 

W myśl art. 18 ust. 2 ustawy oraz § 15 pkt 3 Statutu UWr w ramach monitorowania 

gospodarki finansowej Rada: 

1. Opiniuje plan rzeczowo-finansowy; 

2. Zatwierdza sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego; 

3. Zatwierdza sprawozdanie finansowe. 

Ponadto na podstawie art. 66 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.) w zw. z art. 410 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, 

a także § 162 ust. 2 Statutu UWr Rada dokonuje wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia 

badania sprawozdania finansowego za kolejne 2 lata obrotowe. Do zadań Rady należy także 

podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Uniwersytetu, a w szczególności na podstawie 

art. 423 ust. 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wyrażanie zgody na sprzedaż 

nieruchomości lub rozporządzanie praw ze zbycia obligacji. 



W ramach wykonywania swoich zadań Rada może żądać wglądu do dokumentów Uniwer-

sytetu korzystając z uprawnienia przyznanego jej w art. 18 ust. 3 ustawy. 

Wykonując czynności związane z zadaniami, o których mowa we wspomnianych przepi-

sach prawa, Członkowie Rady kierują się dobrem Uniwersytetu i działają na jego rzecz, po myśli 

art. 18 ust. 4 ustawy. 

Z uwagi na art. 18 ust. 5 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Rada zobowią-

zana jest do składania Senatowi UWr rocznego sprawozdania z działalności, które rozpatrywane 

jest przez Senat zgodnie z § 22 pkt 23 Statutu UWr. 

 

III. INFORMACJE O LICZBIE ODBYTYCH POSIEDZEŃ RADY UWr ORAZ LICZBIE PODJĘ-

TYCH UCHWAŁ WRAZ Z ZESTAWIENIEM PODJĘTYCH UCHWAŁ 

 

W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Rada odbyła  

9 posiedzeń, w trakcie których podejmowano uchwały. W niektórych posiedzeniach brały udział 

osoby spoza składu osobowego Rady, na zaproszenie Przewodniczącego Rady.  

Członkowie Rady odbywali także posiedzenia robocze w zespołach zadaniowych wyłonio-

nych w trakcie prac Rady. Posiedzenia te odbywały się z udziałem osób spoza Rady, na jej za-

proszenie. 

Posiedzenia zwoływane były zgodnie z ustalonym w lutym 2021 r. terminarzem na pod-

stawie § 5 Regulaminu Rady. Z uwagi na stan epidemii Covid-19 odbywały się przy wykorzysta-

niu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na platformie MS TEAMS  

(od 29.01.2021 do 16.04.2021 r) oraz w trybie hybrydowym: w sali Senatu UWr oraz przy wy-

korzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na platformie MS TEAMS 

(od 28.05.2021 do 26.11.2021). Odbyło się też 1 posiedzenie wyjazdowe – 17.12.2021 r. 

Uczestnictwo poszczególnych Członków Rady w posiedzeniach przedstawiało się następu-

jąco: 

29 stycznia 2021 r. – obecnych 9 osób, nieobecnych 0; 

26 lutego 2021 r.- obecnych 9 osób, nieobecnych 0; 

16 kwietnia 2021 r. - obecnych 9 osób, nieobecnych 0; 

28 maja 2021 r. - obecnych 9 osób, nieobecnych 0; 

25 czerwca 2021 r. - obecnych 8 osób, nieobecnych 1; 

17 września 2021 r. - obecnych 8 osób, nieobecnych 1; 

15 października 2021 r. - obecnych 8 osób, nieobecnych 1; 

26 listopada 2021 r. - obecnych 8 osób, nieobecnych 1; 

17 grudnia 2021 r. - obecnych 9 osób, nieobecnych 0. 

Nieobecność poszczególnych Członków Rady w posiedzeniu była zawsze spowodowana 

przyczynami obiektywnymi wynikającymi z zobowiązań zawodowych i za każdym razem była 

usprawiedliwiona. Ponadto, w razie konieczności, Przewodniczący Rady korzystając z § 9 ust. 10 

Regulaminu Rady UWr zarządzała podjęcie uchwał w głosowaniu za pośrednictwem środka bez-

pośredniego porozumiewania się na odległość w postaci wiadomości e-mail, a po rozpoczęciu 

posiedzeń zdalnych także z wykorzystaniem formularzy głosowań w czasie realnym w aplikacji 

MS Forms. 

W toku posiedzeń oraz przy wykorzystaniu trybu głosowań za pośrednictwem środka bez-

pośredniego porozumiewania się na odległość w postaci wiadomości e-mail lub z wykorzystaniem 

aplikacji MS Forms Rada podjęła 8 uchwał: 

1. Uchwała Nr 1/2021 Rady UWr z dnia 29.01.2021 r. w sprawie wyboru I Wiceprzewodni-

czącego Rady Uniwersytetu Wrocławskiego na kadencję 2021-2024; 

2. Uchwała Nr 2/2021 Rady UWr z dnia 29.01.2021 r. w sprawie wyboru II Wiceprzewod-

niczącego Rady Uniwersytetu Wrocławskiego na kadencję 2021-2024; 

3. Uchwała Nr 3/2021 Rady UWr z dnia 09.02.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wy-

konywanie dodatkowego zajęcia zarobkowego przez Rektora Uniwersytetu Wrocław-

skiego; 

4. Uchwała Nr 4/2021 Rady UWr z dnia 05.03.2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Rady 

Uniwersytetu Wrocławskiego; 

5. Uchwała Nr 5/2021 Rady UWr z dnia 25.06.2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozda-

nia finansowego Uniwersytetu Wrocławskiego za rok 2020 oraz przeznaczenia zysku 

netto; 

6. Uchwała Nr 6/2021 Rady UWr z dnia 25.06.2021 r. w sprawie zatwierdzania sprawozda-

nia z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2020; 

7. Uchwała Nr 7/2021 Rady UWr z dnia 25.06.2021 r. w sprawie zaopiniowania planu rze-

czowo-finansowego Uniwersytetu Wrocławskiego na rok 2021; 

8. Uchwała Nr 8/2021 Rady UWr z dnia 26.11.2021 r. w sprawie wyboru firmy audytorskiej 

do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Uniwersytetu Wrocławskiego za 

rok obrotowy 2021 i 2022 



 

oraz przyjęła 2 stanowiska: 

1. Stanowisko Rady UWr z dnia 16.04.2021 r. w sprawie działalności konkurencyjnej i za-

rządzania konfliktami interesów; 

2. Stanowisko Rady UWr z dnia 17.05.2021 r. w sprawie prowizorium budżetowego i ogól-

nych zasad planowania finansowego na UWr. 

 


