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BR.001.11.2022.AWK  

 

Protokół Nr 11/2022 posiedzenia  
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego  
w dniu 26 października 2022 r. 
 

     

Skład posiedzenia Senatu:  Obecnych:

JM Rektor – Przewodniczący Senatu, oraz: 1
27 przedstawicieli profesorów i profesorów Uniwersytetu 25
11 przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich 9
1 przedstawiciel doktorantów 1

10 przedstawicieli studentów 3
3 przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 3

18 osób uczestniczących z głosem doradczym 14
  

Uprawnionych do głosowania: 53 42
 
Obecni:   
1. prof. dr hab. Robert Olkiewicz 
2. prof. dr hab. Robert Alberski 
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. dr hab. Maciej Kryza prof. UWr 
13. dr hab. Robert Kucharczyk prof. UWr 
14. dr hab. Arkadiusz Lewicki prof. UWr  
15. dr hab. Henryk Marszałek prof. UWr 
16. dr hab. Piotr Krzysztof Marszałek prof. UWr 
17. dr hab. Dorota Nowak prof. UWr 
18. dr hab. Joanna Nowosielska-Sobel prof. UWr 
19. prof. dr hab. Wanda Patrzałek 
20. prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz 
21. prof. dr hab. Jan Sobczyk 
22. dr hab. Bogusław Sołtys prof. UWr 
23. prof. dr hab. Jacek Świątkowski 
24. prof. dr hab. Michał Tomczak 
25. prof. dr hab. Robert Wysocki 
26. prof. dr hab. Eugeniusz Zych 
27. dr Justyna Ciuraszkiewicz 
28. dr hab. Paweł Klint prof. UWr 
29. dr hab. Barbara Kowalczyk 
30. dr hab. Jakub Michaliszyn 
31. mgr Iwona Nowicka 
32. dr hab. Jarosław Panek prof. UWr 
33. dr hab. Andrzej Raczyk 
34. dr Tomasz Wysłobocki 
35. dr hab. Jacek Zieliński 
36. mgr Łukasz Cymbaluk 

 
37. stud. Bartosz Rogacki 
38. stud. Agata Rzepa 
39. stud. Jakub Wiglusz 
40. mgr Krzysztof Demczyszyn 
41. Andrzej Jabłoński 
42. mgr Tomasz Moskal 
43. dr hab. Maciej Cesarz 
44. mgr Krzysztof Garczarek 
45. dr hab. Piotr Grabowiec 
46. dr Anna Kałużna 
47. dr Jan Kusznierz 
48. dr hab. Łukasz Machaj prof. UWr 
49. mgr Ewa Majewska-Machaj 
50. dr hab. Patrycja Matusz prof. UWr 
51. dr hab. Jacek Przygodzki prof. UWr 
52. dr Leszek Ryk 
53. mgr Elżbieta Solarewicz 
54. dr Katarzyna Uczkiewicz 
55. prof. dr hab. Robert Wieczorek 
56. dr Anna Wieczorkowska 
57. prof. dr hab. Dariusz Buraczewski (gość do pkt. 8) 

 
Nieobecni:   

1. prof. dr hab. Jerzy Marcinkowski 
2. prof. dr hab. Jolanta Zakrzewska-Czerwińska (uspr.)
3. dr hab. Marcin Kadej prof. UWr (uspr.) 
4. stud. Michał Jerz 
5. stud. Barbara Skiepko 
6. stud. Kacper Szewrański (uspr.) 
7. dr Maria Hulicka 
8. stud. Patryk Korolko 
9. mgr Urszula Łupkowska-Bugaj (uspr.) 
10. dr Olga Nowaczyk 
 

 
 

Przewodniczył: JM Rektor prof. dr hab. Robert Olkiewicz 
Protokołowała: mgr Agata Walczak-Kaszuba 

Lista obecności w załączeniu.  
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1. Przyjęcie porządku obrad.  
Posiedzenie Senatu otworzył JM Rektor prof. R. Olkiewicz witając wszystkich przybyłych.  
Rektor przedstawił nowego prorektora ds. studenckich dr. hab. Macieja Cesarza (WNS). Wręczył 
również akt powołania na dziekana WNHP prof. Pawłowi Klintowi. Następnie zapytał o uwagi do 
zaproponowanego porządku obrad. Zgłosił się A. Jabłoński, który wniósł o uzupełnienie porządku 
obrad o pkt 5a. Zmiana w senackiej Komisji Inwestycji i Majątku - w zakresie dotyczącym powołania 
do składu tej Komisji prorektora ds. finansów i rozwoju prof. R. Wieczorka. Więcej uwag nie zgłoszono.  
Rektor zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad z zaproponowaną zmianą.  
Senat jednomyślnie przyjął porządek obrad w brzmieniu:      
2. Przyjęcie protokołu posiedzenia Senatu UWr w dniu 21 września 2022 r. 
3. Komunikaty i informacje. 
4. Opinie w sprawach zatrudnienia na stanowiskach profesorów. 

4.1. Wniosek Wydziału Biotechnologii w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Rafała Bartoszewskiego 
na stanowisku profesora na czas określony od 1 listopada 2022 r. do 30 września 2023 r.  

4.2. Wniosek Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych w sprawie zatrudnienia dr. hab. Piotra 
Gołdyna na stanowisku profesora Uniwersytetu na czas określony od 1 listopada 2022 r. do 
30 września 2024 r.  

4.3. Wniosek Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych w sprawie zatrudnienia dr hab. Marty 
Osypińskiej na stanowisku profesora Uniwersytetu na czas określony od 1 listopada 2022 r. 
do 30 września 2024 r.  

5. Zmiany w senackiej Komisji Nauczania. 
5a. Zmiana w senackiej Komisji Inwestycji i Majątku. 
6. Wniosek w sprawie zlecenia wykonania portretu rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 

2020-2022 prof. Przemysława Wiszewskiego. 
7. Wnioski dydaktyczne.  

7.1. Program Studiów Podyplomowych Kwalifikacyjnych Przygotowanie do zawodu nauczyciela. 
7.2. Sprostowanie omyłek pisarskich w niektórych uchwałach Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego. 

8. Informacja o wynikach ewaluacji jakości działalności naukowej. 
9. Wolne wnioski. 
 
2. Przyjęcie protokołu posiedzenia Senatu UWr w dniu 21 września 2022 r. 
Rektor zarządził głosowanie. Protokół został przyjęty przy 1 głosie wstrzymującym, bez uwag. 
 
3. Komunikaty i informacje. 
Rektor poinformował o podwyżkach wynagrodzeń. Otrzymane środki pozwolą na podwyższenie 
wynagrodzenia zasadniczego o 230 zł. Ze związkami zawodowymi zostało ustalone, że będzie to 
jednakowa kwota dla każdego pracownika. Jeden ze związków zawodowych postulował zróżnicowanie 
podwyżek tj. aby osoby o niższym uposażeniu otrzymały większą podwyżkę, natomiast osoby  
z wyższym wynagrodzeniem nie otrzymały podwyżki. Przychylił się jednak do propozycji czterech 
związków zawodowych. W przyszłym roku przewidziana jest kolejna podwyżka.  
Prorektor R. Wieczorek powiedział, że kwota podwyżek o 4,4 proc. będzie miała skutek przechodzący. 
W przyszłym roku należy spodziewać się kolejnej transzy podwyżek, która ma nastąpić od 1 maja 
również ze skutkiem przechodzącym w wysokości 7,8 proc.; oprócz tego MEN przekaże pod koniec 
tego roku w obligacjach kwotę mniej więcej 1 mld zł dla uczelni, z czego połowa będzie przeznaczona 
wyłącznie dla uczelni IDUB, a druga połowa dla wszystkich uczelni, w tym uczelni IDUB. W połowie 
roku planowane jest podniesienie kwoty minimalnego wynagrodzenia na stanowisku profesora o około 
12 proc. co będzie miało przełożenie na wynagrodzenia, które są z tym powiązane w sposób pośredni.  
Rektor dodał, że jeżeli uda się osiągnąć dodatni wynik finansowy na koniec roku to będzie on 
przeznaczony na tzw. karpiowe, czyli jednorazowy dodatek dla pracowników wypłacony w grudniu.  
 
4. Opinie w sprawach zatrudnienia na stanowiskach profesorów. 
4.1. Wniosek Wydziału Biotechnologii w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Rafała 
Bartoszewskiego na stanowisku profesora na czas określony od 1 listopada 2022 r. do  
30 września 2023 r.   
Dziekan D. Nowak przedstawiła dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny Kandydata. 
Rektor zarządził głosowanie.  
Wynik głosowania: oddano 42 głosy, 39 za, 2 przeciw i 1 wstrzymujący; uchwała Nr 125/2022. 
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Rektor podał, że chciałby zmienić procedurę awansową na bardziej związaną z wydziałem i oczekuje 
od każdego dziekana przygotowania regulaminu takiej procedury; do tej pory otrzymał tylko jeden 
regulamin z Wydziału Fizyki i Astronomii. Regulaminy powinny uzyskać pozytywną opinię właściwej 
rady dyscypliny naukowej oraz rady wydziału. Po zatwierdzeniu przez Rektora będą mogły wejść  
w życie. Kiedy wszystkie wydziały będą miały zatwierdzone procedury awansowe centralny Zespół  
ds. Awansów zostanie rozwiązany. Do tego czasu procedura odbywa się jak dotychczas.   
 
4.2. Wniosek Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych w sprawie zatrudnienia  
dr. hab. Piotra Gołdyna na stanowisku profesora Uniwersytetu na czas określony od  
1 listopada 2022 r. do 30 września 2024 r.   
4.3. Wniosek Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych w sprawie zatrudnienia  
dr hab. Marty Osypińskiej na stanowisku profesora Uniwersytetu na czas określony od  
1 listopada 2022 r. do 30 września 2024 r.  
Dziekan P. Klint przedstawił dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny Kandydatów. 
W dyskusji głos zabrali:  
Dziekan T. Jurdziński zapytał o kwestię formalną tj. o brak przy wniosku dr. hab. P. Gołdyna opinii 
Zespołu ds. Awansów. Zauważył również, że w materiałach przekazanych Senatowi zabrakło 
załącznika ze spisem publikacji Kandydata.  
Dziekan P. Klint odparł, że nie wie dlaczego nie zostało to załączone w materiałach; prawdopodobnie 
z dziekanatu wyszła kompletna dokumentacja. Zatrudnienie nastąpiło z konkursu stąd wniosek ten 
był procedowany od razu jako zatrudnienie na stanowisku profesora Uniwersytetu i w związku z tym 
ta kandydatura nie przechodziła przez Zespół ds. Awansów.   
Prof. J. Sobczyk zauważył, że wniosek dr. hab. P. Gołdyna wygląda dość niepoważnie, brakuje spisu 
publikacji, natomiast wykazane są nagrody np. dyrektora gimnazjum. Zespół ds. Awansów ułatwiał 
w tym zakresie pracę Senatowi. Jak się spojrzy na wszystkie 3 kandydatury uwidacznia się od razu 
różnica kryteriów wewnętrznych. Wielokrotnie było mówione, że nie sposób porównywać ze sobą nauk 
ścisłych z humanistycznymi z uwagi na inne kryteria, ale jeśli chodzi np. o pozyskiwanie wniosków 
grantowych to w tym zakresie jest ogromna dysproporcja między kandydatami. Zgłaszał wcześniej 
swój niepokój związany z planami likwidacji Zespołu ds. Awansów i proponował, aby zawęzić zakres 
jego działania do dyscyplin, które uzyskały kategorię B+. Dzisiejsze wnioski stanowią przykład tego 
jak te kryteria są niepewne i jak trudne jest podejmowanie decyzji. 
Dziekan P. Klint powiedział, że trudno jest porównywać te dwie dyscypliny: archeologię i pedagogikę. 
Pedagogom w ogóle bardzo trudno jest się przebić w NCN, czy nawet w Narodowym Programie 
Rozwoju Humanistyki; uzyskują bardzo mało tych grantów. Na komisji konkursowej dr hab. Gołdyn 
obiecał, że będzie składał wnioski grantowe i to był jeden z warunków jego zatrudnienia.  
Dziekan A. Lewicki stwierdził, że taki był również cel ewaluacji, aby móc zobaczyć jak wyglądają 
poszczególne dyscypliny. W pedagogice dla kategorii A w drugim kryterium przelicznik wynosił 4 
punkty, a w archeologii 27; więc porównuje się dwie zupełnie odrębne dyscypliny. 
Dziekan D. Nowak zapytała, czy pedagodzy próbują aplikować w ramach IDUB-owego konkursu 
grantów wewnętrznych albo np. o Miniaturę w NCN?  
Dziekan P. Klint przyznał, że nie ma na ten temat wiedzy. W Instytucie Pedagogiki ruszył systemowy 
program rozwijania aktywności grantowej pracowników, którzy regularnie się spotykają i zaczynają 
pisać wspólne granty.  
Prorektor A. Błażejewski podał, że jeśli chodzi o NCN to problem z pedagogiką jest taki, że znajduje 
się ona w tym samym panelu co psychologia. Nie da się porównać zakresów punktowych czasopism 
psychologicznych i pedagogicznych; maksymalna punktacja czasopisma pedagogicznego wynosi 70, 
podczas gdy czasopisma psychologiczne ustawione są na poziomie science. Z tego poniekąd powodu 
Rada Dyscyplin Naukowych Pedagogika oraz Psychologia postanowiła, żeby łączyć zespoły pedagogów 
i psychologów, co powoli przynosi skutki w postaci grantów i dobrych publikacji. 
Dziekan T. Jurdziński powiedział, że rozumie ważność podnoszonych problemów, chciałby jednak 
skupić się na wniosku. Nawiązując do wypowiedzi prof. Sobczyka wydaje się, że argumenty odnośnie 
istnienia pewnej dysproporcji między kandydaturą dr. hab. P. Gołdyna, a dwójką pozostałych 
kandydatów są miarodajne. Dr hab. M. Osypińska ma historię związaną z aktywnością badawczą. 
Tymczasem dr hab. P. Gołdyn zaczynał jako nauczyciel i raczej większość jego aktywności odbywała 
się w jednostkach pozawydziałowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza bądź lokalnych uczelniach 
działających na zasadzie szkoły wyższej, w związku z tym jego aktywność wydaje się być mniejsza. 
Trudno to jednoznacznie stwierdzić, ponieważ w dokumentacji zabrakło załącznika z publikacjami.   
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Prof. K. Ruchniewicz nawiązując do wypowiedzi prof. Jurdzińskiego i prof. Sobczyka zauważył, że nie 
chodzi o to, żeby tłumaczyć Senatowi różnice w dyscyplinach, ponieważ każda ma swoją specyfikę, 
rzecz dotyczy raczej kwestii formalnej, stąd zapytał, czy ta strona formalna została zachowana? Skoro 
wciąż funkcjonuje Zespół ds. Awansów to Senat powinien otrzymać jego opinię razem z kompletem 
materiałów.  
Rektor wyjaśnił, że zatrudnienie nastąpiło w ramach konkursu, który dotyczył stanowiska profesora 
uniwersyteckiego i w takim przypadku nie jest wymagana opinia Zespołu ds. Awansów. 
Dziekan P. Klint potwierdził, że konkurs dotyczył zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu. 
Wniosek przeszedł przez wszystkie gremia na Wydziale, ale nie został skierowany na wrześniowe 
posiedzenie Senatu. Rektor zgodził się na zatrudnienie dr. hab. P. Gołdyna na miesiąc na stanowisku 
adiunkta, żeby poczekać na opinię Senatu. 
Rektor dodał, że sprawa tego zatrudnienia opóźniła się z przyczyn formalnych.  
Dr hab. J. Michaliszyn zapytał, czy w przypadku negatywnej opinii Senatu dr hab. Gołdyn przestanie 
być pracownikiem Uczelni, czy pozostanie zatrudniony na stanowisku adiunkta?  
Rektor w odpowiedzi podał, że dalej będzie pracował na stanowisku adiunkta. Poprosił o zabranie 
głosu w tej sprawie mec. E. Majewską-Machaj. 
Mgr E. Majewska-Machaj powiedziała, że to zależy od tego, czy wymagana jest pozytywna opinia, czy 
tylko opinia. Jeżeli wymagana jest tylko opinia Senatu to w takiej sytuacji decyzję o zatrudnieniu 
podejmuje Rektor.    
Rektor dodał, że jeżeli opinia Senatu będzie negatywna to wówczas nie poprze tego wniosku. 
Następnie Rektor zarządził głosowanie. Wyniki głosowania: 
- ad 4.2: oddano 42 głosy, 24 za, 11 przeciw i 7 wstrzymujących; uchwała Nr 126/2022; 
- ad 4.3: oddano 40 głosów, 39 za i 1 przeciw; uchwała Nr 127/2022. 
 
5. Zmiany w senackiej Komisji Nauczania. 
Prorektor Ł. Machaj przedstawił wniosek. Następnie Rektor zarządził głosowanie.  
Wyniki głosowania poniżej; uchwała Nr 128/2022: 

Zmiany w senackiej Komisji Nauczania: głosy 
oddane 

głosy  
za 

głosy 
przeciw 

głosy 
wstrz. 

powołanie dr hab. Barbary Kowalczyk 40 39 0 1 

powołanie mgr Agnieszki Zakrzewskiej 42 41 0 1 

 
5a. Zmiana w senackiej Komisji Inwestycji i Majątku. 
A. Jabłoński przedstawił wniosek. Następnie Rektor zarządził głosowanie. 
Wynik głosowania: oddano 42 głosy, 41 za, 0 przeciw i 1 wstrzymujący; uchwała Nr 129/2022. 
 
6. Wniosek w sprawie zlecenia wykonania portretu rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 
w latach 2020-2022 prof. Przemysława Wiszewskiego.  
Rektor przedstawił wniosek i zapytał, czy w tej sprawie są jakieś uwagi.  
W dyskusji głos zabrali:  
Prof. J. Sobczyk wystosował prośbę, aby do namalowania portretu wynająć dobrego artystę, żeby 
portret miał jakieś walory artystyczne. Jakość tych portretów nie tworzy niestety dobrego wizerunku 
Uczelni. 
Rektor odparł, że wybór malującego należy do rektora, którego portret będzie wykonywany. 
Prof. W. Patrzałek zapytała jaka kwota została przeznaczona na wykonanie portretu? 
Rektor w odpowiedzi podał, że tego nie wie.  
Prof. K. Ruchniewicz zwrócił uwagę, że w galerii rektorów powinien znaleźć się również wizerunek 
prof. Sobczyka, pełniącego obowiązki rektora. Pomimo tego, że była to funkcja przejściowa to jednak 
była ważna dla historii Uniwersytetu Wrocławskiego.      
Prof. E. Zych dodał, że w ogóle nie wyobraża sobie tego, żeby nie było portretu prof. Sobczyka.  
Rektor stwierdził, że w tej sprawie musi być osobny wniosek i może być rozpatrywany na kolejnym 
posiedzeniu Senatu. W jego opinii wyznacznikiem tego, kiedy należy się portret, jest moment podjęcia 
przez społeczność akademicką decyzji w głosowaniu o wyborze rektora. W sytuacji rektora Sobczyka 
zadecydowała data urodzin i wybór na senatora. Jeżeli jednak pojawił się wniosek w tej sprawie oraz 
pewne argumenty przemawiające za tym, żeby taki portret również powstał jest gotów przychylić się 
do tego wniosku.  
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Prof. M. Cieński podał, że jeśli dobrze pamięta konieczna jest zgoda osoby, która ma być malowana. 
Przypomniał sytuację, w której jeden z poprzednich rektorów skutecznie blokował możliwość 
namalowania swojego portretu odmawiając takiego działania. Uważa zatem, że bardzo ważna jest nie 
tylko kwestia decyzji społeczności, ale również kwestia indywidualnego spojrzenia.  
Rektor wyjaśnił, że po uzyskaniu pozytywnej opinii Senatu zwróci się do prof. Wiszewskiego  
z pytaniem, czy zgadza się na namalowanie swojego portretu, a jeśli tak to żeby zaproponował 
artystę, który ten portret wykona. Zatem opinia Senatu na temat wykonania portretu i zgoda osoby 
stanowią niejako dwie osobne sprawy.  
Prof. K. Ruchniewicz sprecyzował, że nie domagał się portretu, ale umieszczenia w galerii rektorów 
wizerunku prof. Sobczyka. 
Rektor podał, że wniosek w tej sprawie znajdzie się w porządku obrad najbliższego posiedzenia 
Senatu; nie może być rozpatrywany na obecnym, ponieważ porządek obrad został już przegłosowany.  
Mgr K. Demczyszyn zauważył, że prof. Ruchniewiczowi nie chodziło o wykonanie portretu, ale  
o umieszczenie zdjęcia w gablocie, która jest jakimś aktem historycznym; powinno się zatem znaleźć 
w niej takie zdjęcie. Natomiast obraz jest aktem wyrażenia uznania i stanowi oddzielną kwestię. 
Rektor powiedział, że jeśli chodzi o zdjęcie to jak najbardziej można to zrobić i na to działanie nie jest 
potrzebna zgoda prof. Sobczyka, ponieważ pełniąc funkcję rektora był osobą publiczną i Uczelnia ma 
prawo do użycia jego wizerunku. Natomiast jak odczytał intencje to pojawiła się również propozycja 
uhonorowania prof. Sobczyka portretem i to jest sprawa, która musiałaby zostać przegłosowana przez 
Senat.  
Prof. K. Ruchniewicz potwierdził, że chodziło mu o zdjęcie, o portrecie mówił prof. Zych. 
Rektor podał, że w związku z tym, że prof. Zych zgłosił, że uhonorowanie prof. Sobczyka powinno się 
odbyć w formie portretu, pozwoli sobie przedstawić ten wniosek na listopadowym posiedzeniu Senatu.   
Następnie Rektor zarządził głosowanie.  
Wynik głosowania: oddano 42 głosy, 41 za, 0 przeciw i 1 wstrzymujący; uchwała Nr 130/2022. 
 
7. Wnioski dydaktyczne. 
7.1. Program Studiów Podyplomowych Kwalifikacyjnych Przygotowanie do zawodu 
nauczyciela. 
Dyrektor CEN L. Ryk przedstawił wniosek. Następnie Rektor zarządził głosowanie.  
Wynik głosowania: oddano 42 głosy, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 131/2022.  
 
7.2. Sprostowanie omyłek pisarskich w niektórych uchwałach Senatu Uniwersytetu 
Wrocławskiego. 
Dziekan P. Klint przedstawił wniosek. Sprostowanie omyłek dotyczy programów studiów dla kierunku 
pedagogika oraz pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Następnie Rektor zarządził głosowanie.  
Wynik głosowania: oddano 41 głosów, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 132/2022.  
 
8. Informacja o wynikach ewaluacji jakości działalności naukowej.  
Prorektor A. Błażejewski na wstępie powiedział, że w ubiegłym tygodniu uczestniczył w posiedzeniu 
Uniwersyteckiej Komisji Nauki, podczas którego zostały upublicznione pewne informacje związane ze 
zmianami w ustawie o szkolnictwie wyższym; podano również informację, że został powołany zespół 
do prac nad nową ustawą. Przedstawiony Senatowi raport przygotowany został przez Zespół, któremu 
przewodniczył prof. E. Zych; na dzisiejszym posiedzeniu obecny jest również prof. D. Buraczewski, 
pełnomocnik Rektora ds. ewaluacji, który odpowie na ewentualne pytania. Chciałby podziękować 
członkom Zespołu i autorom raportu za pracę, którą wykonali. Zaproponował, aby spróbować spojrzeć 
na zagadnienie ewaluacji dwupoziomowo. Pierwszy poziom to aspekt czysto techniczny, czyli 
narzędzia służące w ewaluacji, w tym procedury, drugi poziom to pewne imponderabilia, czyli rzeczy 
mniej uchwytne, ale bardzo ważne, którymi należy się kierować. Z zakresu prawdopodobnych nowości 
w ustawie dotyczących ewaluacji pewne jest to, że te kryteria zostaną utrzymane. Ma zniknąć 
oświadczenie numer 3, nastąpi w związku z tym powrót do afiliacji. Prawdopodobnie z mocy ustawy 
zostanie ograniczona możliwość manipulowania etatami, czyli tym co stosowały niektóre jednostki 
przenosząc niemal gremialnie pracowników na etaty dydaktyczne w celu uniknięcia katastrofy w 
liczbie N. Uważa, że z wielką rezerwą należy traktować taką zmianę etatu, ponieważ poza 
krótkookresowymi skutkami ewaluacyjnymi przynosi to także długookresowe skutki finansowe. 
Prawdopodobnie wprowadzone zostanie ograniczenie w uzyskaniu kategorii A+ do dużych jednostek. 
Nastąpi w ten sposób pewien powrót do minimum kadrowego. Jest to dość istotna kwestia, ponieważ 
kategoryzacja pokazała rozdźwięk między przyznanymi uprawnieniami a możliwościami technicznymi 
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poszczególnych dyscyplin. Zostaną utrzymane listy czasopism punktowanych, jednak punktacja ma 
być uproszczona. Nie będzie prawdopodobnie listy wydawnictw punktowanych. Nastąpi zatem powrót 
do zasady z poprzedniej ewaluacji, czyli monografii lub monografii nagrodzonej; ta kwestia powinna 
zostać szczególnie dostrzeżona przy polityce wydawniczej Uczelni. W kwestii slotów zostanie 
zastosowane rozwiązanie hybrydowe, które będzie polegało na tym, że wszystkie publikacje powyżej 
pewnego poziomu w danej dyscyplinie będzie można zamieszczać w ankiecie ewaluacyjnej niezależnie 
od tego, kto będzie ich autorem, natomiast reszta publikacji będzie podlegała wprowadzaniu do 
systemu poprzez sloty. Wracając do raportu Zespołu chciałby zwrócić uwagę na kilka najważniejszych 
kwestii. Udało się utrzymać wszystkie uprawnienia. W pierwszym kryterium, mówiąc kolokwialnie, 
Uczelnia jakoś dała radę i nie wygląda to najgorzej. Niektóre dyscypliny publikowały bardzo 
intensywnie na finiszu. Chodzi jednak o to, żeby cała ta praca została w przyszłości rozłożona na 
wszystkie 3 kryteria. Zatem nie tylko kryterium pierwsze tj. publikacje, ale również drugie i trzecie, 
które wiążą się nie tylko z aktywnością w pozyskiwaniu większej liczby projektów, ale również  
z nawiązywaniem kontaktów ze światem zewnętrznym, z gospodarką, uzyskiwaniem patentów itd. 
Statystyka jest nieubłagana i w porównaniu z danymi referencyjnymi dyscyplin z innych ośrodków 
tego Uniwersytet wciąż ma mało. Podejrzewa, że czasami szwankowała informacja i w istocie 
Uniwersytet miał takie osiągnięcia nie zostały one jednak sprawozdane z różnych przyczyn. To zależy 
również od wszystkich pracowników, którzy muszą dbać o to, żeby raportować szczegółowo, na 
bieżąco, co jest po prostu ważne dla finansów Uczelni i dyscyplin. Widzi tutaj przede wszystkim rolę 
dla przewodniczących rad dyscyplin, dziekanów, żeby bardziej zachęcali, intensyfikowali prace  
w pozyskiwaniu projektów. Jak wynika z raportu mało jest projektów zewnętrznych. Pracownicy są 
aktywni w takich projektach, ale afiliowanych gdzie indziej, podczas gdy ważne jest, aby to 
Uniwersytet był liderem, ponieważ wówczas większość finansów pozostaje w Uczelni. Oddzielna 
kwestia to system wprowadzania informacji Hueska. Było dużo uwag do jego działania; pojawiły się 
pewne wady, które spowodowały konieczność ręcznego wprowadzania danych. Wymagało to od 
członków Zespołu tytanicznej pracy i kontaktu z bibliotekarzami, którzy musieli korygować błędy. 
Wdrażany będzie inny system, który pozwoli na zaimportowanie przynajmniej większej części tych 
danych. System taki jest ważny także ze względu na to, aby móc prowadzić politykę kadrową oraz 
rozwojową Uczelni, ponieważ będzie zawierał wszystkie niezbędne dane, w tym finansowe, a tych 
danych jest coraz więcej i posiadanie właściwego narzędzia jest po prostu konieczne. Na koniec kilka 
słów o polityce wydawniczej. Jest to kwestia ważna przede wszystkim dla wydziałów społecznych  
i humanistycznych, ale należy pamiętać o tym, że rzutuje na całą Uczelnię. Wydawnictwo jest spółką 
zewnętrzną, natomiast Uniwersytet jest jednostką publiczną zatem pod względem prawnym cała 
procedura wydawnicza musi być bez zarzutu. Jest zwolennikiem uporządkowania tej sytuacji i w jego 
opinii Wydawnictwo powinno być jednostką uniwersytecką. Oczywiście cały proces należy 
przeprowadzić stopniowo, bardzo fachowo i w tym kierunku władze Uczelni będą zmierzać.  
Prof. E. Zych nawiązując do kwestii Wydawnictwa powiedział, że w raporcie sformułowany został 
wniosek, aby podjąć sprawę Wydawnictwa i włączyć je ostatecznie w struktury Uniwersytetu.  
Z punktu widzenia ewaluacji byłoby to najlepsze rozwiązanie. Chciałby w tym miejscu podziękować 
Rektorowi za wprowadzenie tego punktu pod dzisiejsze obrady. W jego opinii jest to bardzo istotne, 
aby o tym porozmawiać już teraz, ponieważ finalne decyzje, po odwołaniach, pojawią się zapewne  
w połowie nowego okresu ewaluacyjnego. Chciałby również podziękować wszystkim zaangażowanym 
w proces ewaluacyjny. Pomimo problemów, o których trochę wspomniał Prorektor Błażejewski,  
i o których jest napisane również w raporcie, odbyło się to ogromną pracą wielu ludzi. Ze swojej 
strony uważa, że taki centralny zespół zarządzający całym procesem powinien być utrzymany z tą 
uwagą, że powinien działać permanentnie, funkcjonować systematycznie i na bieżąco monitorować 
otoczenie prawne. Szczególne podziękowanie skierował do prof. Buraczewskiego za ogromną pracę, 
którą wykonał. Ale nie tylko Zespół ciężko pracował. Na wydziałach, w instytutach, w bibliotekach 
pracowało bardzo wielu ludzi, bardzo ciężko. Ponieważ kierował tym Zespołem wie jak trudna to była 
praca. Przechodząc do meritum, do sprawy wyników i tego co ma się dziać dalej powiedział, że ważne 
są przewidywania jak będzie wyglądała przyszła ewaluacja. Zasady prawdopodobnie znowu będą w 
pełni znane w ostatnim roku ewaluacji. W pierwszym kryterium jedną z rzeczy, nad którą udało się 
zapanować była m.in. redukcja tzw. N0, czyli pracowników, którzy przez ostatnie 5 lat niczego nie 
opublikowali. To jest jednak trochę wstydliwa rzecz, że tych przypadków, które finalnie mogły 
skończyć się N0 było po prostu za dużo jak na uczelnię, która jest uczelnią badawczą i ma aspiracje 
być jednym z najważniejszych uniwersytetów w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Kryterium 
drugie. Doradził, aby szczególnie przestudiować tabelę umieszczoną w raporcie. Zarówno w NCN jak 
i w Narodowym Programie Rozwoju Humanistyki jest jeszcze dużo do zrobienia. Zdobywanie grantów 
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unijnych, w głównej mierze międzynarodowych, to element oceny, który będzie miał rosnące 
znaczenie. W porównaniu z innymi ośrodkami Uniwersytet wypada bardzo źle. Nie należy tych słów 
traktować jako krytyki, ale jako zachętę do podjęcia rozmów w dyscyplinach, na wydziałach na temat 
tego jak to zmienić. Wydaje się, że bez stymulacji m.in. finansowej nie zdoła się osiągnąć w tym 
kryterium istotnej zmiany. Kryterium trzecie, nowe i najtrudniejsze. Zespół wykonał dużą pracę, aby 
wspomóc dyscypliny w prawidłowym wyborze i opisie tych działań. Kryterium to stanowiło również 
podstawę przy pisaniu odwołań, których złożono 13 i musi przyznać, że niektóre z nich zostały bardzo 
słabo napisane. Wspomina o tym, ponieważ na to w przyszłości również należy zwrócić szczególną 
uwagę. To kryterium jest tym, którego siła działania w kolejnych ewaluacjach będzie tylko rosła. Na 
koniec podał, że jedną ze zmian prawnych jest to, że uczelnie zostaną zobowiązane do raportowania 
pewnych rzeczy na koniec roku i nie będzie ich można zmieniać, jak było to jeszcze możliwe przy tej 
ewaluacji. Czyli systematyczne, bieżące raportowanie będzie bardzo istotne dla ostatecznego wyniku.  
Prof. D. Buraczewski powiedział, że chciałby krótko uzupełnić wypowiedź Prorektora Błażejewskiego 
oraz prof. Zycha, szczególnie w kontekście dorobku publikacyjnego, ale również dyskusji jaka odbyła 
się podczas dzisiejszych obrad we wcześniejszych punktach. Dorobek publikacyjny wygląda bardzo 
różnie i nie jest to kwestia N0, ale głównie tego, że brakuje dorobku, który wychodziłby powyżej 
średniej. Oceny B+ to oceny słabe; Uczelnia musi wyjść powyżej pewnego poziomu. W raporcie Zespół 
wnioskuje do władz rektorskich o podjęcie całego szeregu działań projakościowych. I te działania 
dotyczą m.in. oceny pracowniczej, czy dodatków motywacyjnych dla pracowników. To nie jest kwestia 
projektu IDUB, który jest skierowany do najlepszych; trzeba trafić do szeregowych pracowników i ich 
przede wszystkim motywować do lepszego działania. Zespół postuluje uzależnienie awansów od 
osiągnięcia istotnych wyników naukowych. Zdecydowanie postuluje stworzenie mechanizmów 
podobnych do tych jakie działają w najlepszych polskich uczelniach np. Uniwersytecie Warszawskim, 
w którym działa komisja profesorska do spraw zatrudniania na stanowisko profesora albo 
Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie funkcjonuje stała komisja senacka do spraw konkursów 
profesorskich. Na koniec chciałby zachęcić do zapoznania się z raportem, w którym można znaleźć 
szczegółowe dane, ale również odpowiedzi na pytania pojawiające się podczas dzisiejszej dyskusji,  
w tym także na to ile grantów zdobyła pedagogika w UWr, a ile ich było w UJ, czy UW. 
Prof. W. Patrzałek poparła apel w sprawie zmiany polityki wydawniczej. Zasiadała w radzie nadzorczej 
Wydawnictwa i ma bardzo złe doświadczenia z tamtego okresu. Zapytała, czy w tej chwili funkcjonuje 
coś takiego jak rada nadzorcza Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego? 
Prorektor A. Błażejewski odpowiedział, że taka rada nie funkcjonuje, jest zarząd spółki. Dodał, że 
współpraca z prezesem Wydawnictwa była w miarę dobra, ale w tej sprawie nie chodzi o personalia, 
ale o rozwiązania systemowe.  
Prorektor Ł. Machaj dodał, że Zespół ewaluacyjny patrzył jak zorganizowane są wydawnictwa w innych 
uczelniach nie tylko od strony formalnej, ale również od strony fatycznych działań. Jeżeli Uniwersytet 
chce wprowadzić swoje czasopisma do bazy Scopus, chce żeby nauki społeczne i humanistyczne miały 
lepszy indeks Hirscha, chce rozwinąć e-monografie, których wydawnictwo jako spółka nie będzie 
udostępniać w otwartym dostępie, ponieważ musi na czymś zarabiać, a Uczelnia nie musi, to należy 
pomyśleć o uporządkowaniu w ogóle polityki wydawniczej i usprawnieniu procesu wydawniczego. 
Zatem włączenie Wydawnictwa w struktury Uniwersytetu jest po prostu rzeczą absolutnie niezbędną. 
Ma nadzieję na to, że uda się to zrobić do końca przyszłego roku. 
Prof. J. Sobczyk zapytał, czy w kolejnej ewaluacji w kryterium trzecim trzeba będzie zgłaszać nowe 
wpływy? Pyta o to, ponieważ one są długookresowe. Jest przewodniczącym rady dyscypliny naukowej, 
która uzyskała kategorię B+, zatem wynik niezadowalający, i odbywają się aktualnie wewnętrzne 
dyskusje na temat tego co z tym zrobić i jak to zmienić? Zapewne podobne dyskusje prowadzone są 
również na innych wydziałach i bardzo byłby ciekawy jakie pomysły są w innych dyscyplinach jeżeli 
chodzi o działania jakościowe. Być może dobrym pomysłem byłoby stworzenie forum, na którym 
można by konkretnie rozmawiać o tym jakie narzędzia są dostępne, czy też wymieniać się pomysłami.    
Prorektor A. Błażejewski w odpowiedzi podał, że kryterium trzecie będzie polegało zarówno na 
kontynuacji jak i pozyskiwaniu nowych wpływów, przy czym prawdopodobnie nie będzie żadnych 
limitów, a to oznacza, że waga tego kryterium jeszcze wzrośnie. Natomiast jeśli chodzi o działania na 
przyszłość to oczywiście raport pewne rzeczy proponuje. Na chwilę obecną wyobraża sobie, że Zespół 
ewaluacyjny na tym etapie nie będzie działał w sensie technicznym, ponieważ od tego będzie system, 
ale raczej będzie nadzorował i pilotował sprawy związane z ewaluacją.  
Prof. K. Ruchniewicz zauważył, że niedługo Uniwersytet będzie ewaluowany jako uczelnia badawcza 
stąd zapytał, czy to nie jest dobry moment, aby potraktować tę kwestię całościowo, to znaczy żeby 
zastanowić się nad tym, czy Uniwersytet jest zainteresowany kontynuowaniem uczestnictwa w tym 
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projekcie? Jeżeli tak, to jakie warunki musi spełnić, żeby nie stracić tego statusu? Przypomniał, że 
jest na dziesiątym miejscu. Jeżeli za tym faktycznie pójdą konkretne środki, to w jaki sposób zachęcać 
koleżanki i kolegów do składania wniosków grantowych? Należałoby spojrzeć na tę kwestię szerzej 
niż tylko w kontekście Uczelni. Zaniepokoiła go zapowiedź zmian do ustawy o szkolnictwie wyższym, 
ponieważ uważa, że najgorszą rzeczą jest zmienianie reguł w trakcie gry. Mając na uwadze wyniki 
ewaluacyjne, czy nie powinno się w sposób bardziej stanowczy wystąpić wobec Ministerstwa i zmian, 
które szykuje? W ostatnich latach nastąpiło coś w postaci przyzwyczajania się do ciągłych zmian  
i podporządkowywania się im, ale czy to dobrze służy uczelniom? Nie wie, czy proponowane zmiany 
będą z korzyścią dla uczelni, ale takiej informacji oczekiwałby od Rektora. Podkreślił, że został 
uczyniony bardzo ważny krok, przedstawiony raport faktycznie stanowi punkt odniesienia do tego  
w jakim miejscu znajduje się Uniwersytet, usłyszano, że jest sporo do zrobienia, pozostaje jednak 
szereg ogólnych pytań, na które w pierwszej kolejności należałoby uzyskać odpowiedzi, aby przejść 
następnie do takiej bieżącej pracy w ramach dyscyplin i przekonywania pracowników, aby włączyli się 
w te działania.  
Prorektor A. Błażejewski zgodził się z prof. Ruchniewiczem. Zespół będzie proponował dyscyplinom, 
zwłaszcza tym, które otrzymały kategorię B+, aby podjęły prace nad planem naprawczym. Natomiast 
na Ministerstwo uczelnie mają niewielki wpływ, ale przedstawiciele RDN oraz KEN zostali zaproszeni 
do wspólnych prac co stanowi dobry prognostyk, chociaż oczywiście nie wiadomo w jaki sposób ich 
praca zostanie spożytkowana. Uczelnie obradują w ramach ogólnopolskich gremiów i z tych gremiów 
zawsze jakiś głos wypływa w kierunku Ministerstwa.  
Rektor odnosząc się do wypowiedzi prof. Ruchniewicza powiedział, że aktualnie pracuje nad dwiema 
sprawami. Pierwsza to pismo skierowane do rektorów dziesięciu uczelni stanowiących trzon uczelni 
badawczych w sprawie nieobniżania SSR do dziesięciu, ponieważ to będzie zabójcze dla uczelni. Takie 
działanie spowoduje rygorystyczne podejście do rekrutacji i obniżenie liczby kształconych studentów. 
Z rozmów z Ministerstwem wynika, że takie pismo spotkałoby się z życzliwym przyjęciem. Dodał, że 
raczej należy podejmować działania mogące przynieść realne korzyści finansowe jak np. rozwijanie 
studiów podyplomowych czy otwieranie studiów niestacjonarnych. Druga sprawa dotyczy zachęcania 
dziekanów do większej aktywności w pozyskiwaniu środków. W tej chwili trwają prace nowym 
zarządzeniem dotyczącym zasad gospodarki finansowej. Każdy wydział, który zdobędzie, licząc rok 
do roku, dodatkowe środki (obojętnie, czy będą to środki z odpłatnej działalności dydaktycznej, czy 
odpłatnej działalności badawczej, czy środki liczone jako koszty pośrednie projektów), tyle samo 
dołoży wydziałowi Rektor z puli rektorskiej.  
Prorektor R. Wieczorek w odpowiedzi na pytanie prof. Ruchniewicza podał, że Uniwersytet jest 
zainteresowany kontynuacją projektu IDUB. W połowie przyszłego roku przeprowadzona zostanie 
ocena śródokresowa i Uczelnia będzie oceniania pod względem zaawansowania w realizacji zadań, na 
które minister przeznaczył środki. Dodał, że IDUB to deklarowane dziesięcioprocentowe zwiększenie 
subwencji, a w związku z tym, że środki przekazywane są w postaci obligacji jest to faktycznie 11%. 
Aktualnie zakończył się cykl spotkań komitetu sterującego z liderami zespołów. Poszczególne zespoły 
otrzymają wsparcie, w tym nowe uregulowania i pewne narzędzia finansowe, które pomogą wyjść 
Uniwersytetowi z tej bardzo niefortunnej dziesiątej pozycji. Podczas rozmów w tym cyklu spotkań  
z liderami zespołów starał się namawiać ich do tego, żeby zachęcali pracowników do starania się  
o granty międzynarodowe i na te zadania zostaną zwiększone kwoty; roboczo nazywa to grantami na 
granty, czyli otrzymuje się środki na przeprowadzenie wstępnych badań, aby potem na ich podstawie 
pomóc sobie w uzyskaniu grantu. Inną ścieżką są inkubatory doskonałości naukowej i niebawem 
rozpocznie również serię spotkań z przedstawicielami i liderami inkubatorów. Tak więc w tych dwóch 
miejscach zostały zintensyfikowane działania. Zadeklarował, że jest otwarty na inne pomysły.  
Dziekan D. Nowak przychyliła się do głosów przedmówców i podziękowała Zespołowi za przygotowanie 
raportu. Uważa jednak, że samo zapoznanie się z nim to za mało. Powinny odbyć się spotkania np. w 
gronie przewodniczących rad dyscyplin naukowych, aby móc szczerze porozmawiać, czy wymienić się 
doświadczeniami. Zapytała, czy uczelnie nadal będą oceniane w jednym koszyku ewaluacyjnym z 
jednostkami badawczymi PAN? W przypadku nauk biologicznych i medycznych nie ma szans na A+, 
ponieważ czołowe pozycje zajmują właśnie jednostki PAN. 
Prorektor A. Błażejewski odparł, że ze strony grona rektorów został sformułowany postulat, żeby tak 
nie było. Natomiast przewodniczący RDN i KEN nie byli w stanie na to pytanie odpowiedzieć, ale 
przychylają się do tego postulatu.  
Dziekan T. Jurdziński przyłączając się do podziękowań skierowanych w stronę Zespołu ewaluacyjnego 
powiedział, że jednym z ważnych aspektów, na które zwrócono uwagę było niepowodzenie w pełnym 
wdrożeniu oprogramowania, które pomogłoby właściwie zaraportować publikacje, co powodowało, że 
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prof. Buraczewski osobiście pomagał niektórym dyscyplinom w tym zadaniu. Podkreślił, że Profesor 
jest świetnym i bardzo aktywnym naukowcem, i nie chciałby go w takim stopniu angażować przy 
następnej ewaluacji. Dlatego zaapelował, aby wdrożenie odpowiedniego oprogramowania otrzymało 
wysoki priorytet. Natomiast w odniesieniu do słów Rektora dotyczących SSR zrozumiał, że generalnie 
jest wola społeczności, żeby lobbować za tym, aby ten wskaźnik nie był obniżany do 10. Zauważył, 
że walcząc o to, żeby SSR nie był obniżany uważa, że naturalną, logiczną konsekwencją jest obniżenie 
pensum do 210 godzin. 
Rektor zapytał kto za to zapłaci? To będzie generowało ogromną liczbę godzin ponadwymiarowych. 
Prof. M. Cieński zauważył, że wkrótce w Dzienniku Ustaw pojawi się rozporządzenie, które wprowadza 
nowe dyscypliny. Dyscypliny, które nie istnieją w Uniwersytecie nie wiedzą, czy powstaną, ale raczej 
nie powstaną nauki biblijne, natomiast nie jest w stanie wykluczyć, że nie powstanie polonistyka.  
Rektor powiedział, że ucieszyłoby go powstanie na Uniwersytecie polonistyki oraz biotechnologii. 
Podziękował za ten głos. Nie wie do jakiej ostatecznie dziedziny została przypisana biotechnologia; 
początkowa wersja mówiła o naukach o zdrowiu, ale KRUP wystosowała pismo do Ministerstwa, że 
powinna się znaleźć w dziedzinie nauk przyrodniczych i ścisłych. Na tym Rektor zamknął dyskusję. 
 
9. Wolne wnioski. 
W wolnych wnioskach głos zabrali: 

Rektor poinformował, że ze strony prezydenta Wrocławia padła deklaracja o przekazaniu przez miasto 
środków na dokończenie remontu Auli Leopoldyńskiej oraz Oratorium Marianum. Niestety miasto 
może przekazać Uczelni środki wyłącznie przez fundację. W związku z tym chciałby prosić Senat  
o pomoc w rozwiązaniu problemu związanego z powołaniem Rady Fundacji dla Uniwersytetu 
Wrocławskiego. Powołana przez Senat Rada wyłoni zarząd Fundacji, który będzie mógł podejmować 
wiążące decyzje. Zarząd musi być co najmniej trzyosobowy. Jeżeli senatorowie mają propozycje 
kandydatów do Rady prosiłby o rozmowę w tej sprawie. 
Dziekan S. Berski poruszył sprawę związaną z odrzuceniem grantu pracownika w wyniku uchybień 
formalnych. Zapytał, czy w Uniwersytecie, wzorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, nie można by 
utworzyć jednostki, która pomagałaby w analizowaniu wniosków odrzuconych z przyczyn formalnych?  
Rektor odparł, że wniosek uważa za zasadny, nie chciałby jednak w tym momencie, przed dokonaniem 
analizy zatrudnienia, rozbudowywać administracji Uczelni.  
Mgr I. Nowicka podała, że reprezentuje grupę pracowników dydaktycznych Studium Praktycznej Nauki 
Języków Obcych i chciała zapytać o planowane podwyżki wynagrodzeń w związku z niemożnością 
zatrudnienia od dwóch lat drugiego lektora języka hiszpańskiego. Etat lektorski wynosi 540 godzin, 
natomiast stawka wynagrodzenia to 3450 zł brutto. W związku z tym, w kontekście mających nastąpić 
podwyżek, co może ewentualnie obiecać kandydatowi w najbliższym konkursie?  
Rektor podał, że podwyżka wyniesie 230 zł na każdego pracownika. Zdaje sobie sprawę z tego, że 
jest to niewiele w kontekście inflacji. Na zadane pytanie nie jest w stanie obecnie odpowiedzieć. Na 
tę sprawę należy spojrzeć globalnie, ponieważ Uniwersytet płaci swoim pracownikom niewielkie 
pieniądze; inne uczelnie oferują wyższe wynagrodzenia i nie wie z jakich środków są one wypłacane. 
Nie znajduje w budżecie Uczelni środków na podniesienie uposażeń wszystkim pracownikom. 
A. Jabłoński powiedział, że pracownicy odchodzący na emeryturę znowu napotykają problem związany 
z tym, że odcina się ich od poczty elektronicznej. O tej sprawie wielokrotnie była mowa, również na 
Senacie i nadal nie można rozwiązać tego problemu, a przecież jego rozwiązanie leży w decyzji 
Rektora i nie wymaga żadnych nakładów finansowych. Dział Usług Informatycznych powołuje się na 
kwestię bezpieczeństwa, ale nie ma żadnego merytorycznego uzasadnienia dlaczego ci pracownicy 
nie mogą korzystać z uniwersyteckiej poczty.  
Rektor przyznał, że jest zdziwiony, że takie problemy ciągle istnieją, ponieważ wystarczy, że 
emerytowany pracownik podpisze umowę wolontariacką i na tej podstawie znajdzie się w systemie. 
Jest to niezbędne, ponieważ system pocztowy sprawdza bazę danych systemu kadrowego. Zatem 
podpisując umowę wolontariacką emerytowany pracownik będzie mógł korzystać ze wszystkich usług 
informatycznych dostępnych w Uniwersytecie Wrocławskim. Dodał, że wielu emerytów korzysta  
z takiego rozwiązania.  
Dr T. Wysłobocki potwierdził słowa Rektora; pełniąc funkcję zastępcy dyrektora instytutu podpisuje 
umowy wolontariackie z emerytowanymi pracownikami Wydziału, zatem to rozwiązanie funkcjonuje. 
Być może problemem jest to, że informacja o istnieniu takiej możliwości nie trafiła jeszcze do 
wszystkich jednostek. Chciałby przychylić się do głosu p. Nowickiej. Uważa, że nie powinno się 
lekceważyć wagi języków obcych w Uczelni, ponieważ jest to jedna z atrakcyjniejszych rzeczy dla 
osób zaczynających studia. Zatem jeśli z oferty Uczelni znikną języki atrakcyjne dla studentów to po 
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prostu kierunki również oferujące nauczanie języków obcych staną się niejako mniej atrakcyjne.  
W kwestii Działu Usług Informatycznych powiedział, że od jakiegoś czasu można zaobserwować pewną 
reorganizację jaka się tam odbywa i pracownicy dotąd zatrudnieni na wydziałach są zachęcani do 
przejścia do DUI, który jest jednostką administracji centralnej. Jest to trochę niepokojące, ponieważ 
na wydziałach, w instytutach jest jednak trochę sprzętu komputerowego i w przypadku przejścia 
pracowników do jednostki centralnej i wystąpienia np. usterki w jaki sposób będą świadczone usługi 
na miejscu, na wydziałach? Chciałby w związku z tym uzyskać jakąś informację na ten temat jeśli nie 
dzisiaj to być może na kolejnym posiedzeniu Senatu. 
Rektor powiedział, że to rzeczywiście jest temat na osoby punkt. Dzisiaj może potwierdzić, że odbywa 
się centralizacja usług informatycznych. W pierwszej fazie osoby z wydziałów będą przechodziły pod 
jurysdykcję DUI, fizycznie pozostaną nadal na wydziałach, jednak czas ich pracy będzie nadzorowany 
przez DUI. Wynika to również stąd, że praca informatyków na wydziałach nie była dobrze 
zorganizowana, mówiąc wprost nie byli dociążeni; w zamierzeniach pracując na wydziale będą mogli 
wykonywać prace w centralnych systemach informatycznych, a ich czas pracy będzie mógł być lepiej 
wykorzystany. Ponadto zdobędą dodatkowe kwalifikacje przydatne na rynku pracy.  
Mgr K. Demczyszyn zapytał o Fundację dla Uniwersytetu Wrocławskiego, a mianowicie, czy środki, 
które trafią na konto Fundacji z budżetu miasta nie będą zagrożone przez istniejące zobowiązania 
Fundacji i ewentualne roszczenia? Czy w związku z tym nie należałoby poszukać innego sposobu na 
pozyskanie tych środków i poczekać, aż sprawa Fundacji się wyjaśni? Zapytał również o sprawę umów 
wolontariackich, ponieważ z tego co się orientuje wolontariusze powinni posiadać ubezpieczenie; kto 
je opłaca? Na koniec chciałby się odnieść do niskich wynagrodzeń pracowników Uniwersytetu. Rektor 
zastanawiał się skąd inne uczelnie biorą środki na wyższe wynagrodzenia. Organizacje związkowe 
przygotowały analizę jeśli chodzi o podwyżki. Wynika z niej m.in. to, że inne uczelnie zwiększały rok 
do roku fundusz wynagrodzeń np. jednorazowymi dodatkami, co spowodowało zwiększenie tych kwot 
w sprawozdaniu Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach. Tymczasem Uniwersytet tego nie robi, 
wręcz tnie wszystkie możliwości dodatkowego wynagrodzenia pracowników, nawet te jednorazowe co 
powoduje, że fundusz wynagrodzeń w porównaniu z funduszami innych uczelni topnieje. Jeżeli nie 
zostaną podjęte prace nad tą kwestią to Uniwersytet nigdy nie dogoni pozostałych uczelni, które lepiej 
płacą.  
Rektor podał, że jeśli chodzi o wolontariat to wszystkie świadczenia są opłacane z budżetu centralnego 
Uczelni. W kwestii podwyżek nie ma nic więcej do dodania; funkcję Rektora pełni dopiero od  
14 czerwca br. Wie, że inne uczelnie podnosiły wynagrodzenie zasadnicze przez co teraz otrzymują 
więcej środków finansowych. Jeżeli chodzi o Fundację, to pewne środki są na jej koncie, są również 
zobowiązania. Nie bałby się jednak uruchomić Fundacji, ponieważ jeżeli miasto przekaże jakąś kwotę, 
to można zawrzeć w umowie, że 10% tej kwoty zostanie przeznaczonych na działalność Fundacji. 
Prof. K. Ruchniewicz w kontekście prowadzonej centralizacji usług informatycznych zwrócił uwagę na 
trudności w skontaktowaniu się z pracownikami DUI. Poruszył również sprawę ankiet studenckich. 
Zdarzają się przypadki występowania często skrajnych ocen, które nie są w żaden sposób 
weryfikowane. Zapytał, czy pracownik prowadzący określone zajęcia nie powinien mieć możliwości 
ustosunkowania się do takiej wypowiedzi? Mówi o tym, ponieważ te oceny znajdują się potem  
w dokumentacji pracownika, a pracownik nie ma możliwości się z nimi skonfrontować.  
Prorektor Ł. Machaj odparł, że to jest kwestia systemu zapewniania jakości kształcenia. System został 
skonstruowany 4 lata temu i opierał się na zasadzie decentralizacji tj., że istnieją pewne brzegowe, 
ramowe warunki. Natomiast dziekani mają prawo dostosować go do realiów wydziałowych. Posłużył 
się przykładem WPAE, na którym w ramach systemu zapewniania jakości kształcenia istnieje taki 
mechanizm i jeśli w ankietach studenckich pojawią się jakiekolwiek opinie, które skłaniałyby do 
pewnego niepokoju, to wówczas pracownik proszony jest o ustosunkowanie się do nich. Nie jest 
przekonany, czy jest potrzeba, aby to było obligatoryjne; jest taka możliwość.  
Prof. K. Ruchniewicz wyjaśnił, że chodziło mu raczej o elektroniczną możliwość wpisania komentarza 
do komentarza studenta, żeby to było widoczne na stronie.  
Prorektor Ł. Machaj podał, że USOS nie jest produktem Uniwersytetu, ale zapyta o taką możliwość. 
Prof. J. Nowosielska-Sobel powiedziała, że na WNHP funkcjonuje taki mechanizm, który jest również 
projakościowy. Już od poziomu instytutu działają zespoły ds. oceny jakości kształcenia i wnioski  
z raportów tych zespołów przechodzą wyżej na zespoły wydziałowe. W przypadku problemów odbywa 
się dyskusja w ramach zespołu w instytucie, a następnie informacja trafia do dyrekcji. Angażowany 
jest także pracownik, ale nie w formule wzywania na dywanik, ale podejmowane są starania, aby 
wyjaśnić problem. Jeśli pracownik czuje się jakąś opinią szykanowany i uważa, że zdecydowały o niej 
względy pozamerytoryczne to wówczas ma prawo do ustosunkowania się, ale także do obrony.   



 

11 

Przedstawiciel NSZZ „Solidarność” J. Kusznierz zauważył, że niedawno Rektor powołał pełnomocników 
do spraw związanych z mobbingiem i chciałby zapytać, kiedy zostaną opublikowane procedury, aby 
ci pełnomocnicy mogli zacząć pracować? 
Rektor odparł, że to powinno nastąpić w ciągu najbliższych dni. W chwili obecnej zastanawia się nad 
składem zespołu ds. przeciwdziałania mobbingowi.  
Prof. E. Zych odniósł się do poruszanych wcześniej kwestii finansowych. Odkąd pamięta Uniwersytet 
boryka się z problemami finansowymi, których nie umie rozwiązać. Padło tutaj pytanie skąd brać 
pieniądze? Uczelnia to nie biznes, ale odpowiedź na to pytanie jest podobna: z dobrego zarządzania  
i z dobrej jakości pracy. Dzisiaj w istotnym stopniu zostało powiedziane, dlaczego Uniwersytet jest 
biedną uczelnią i ma na myśli ewaluację. Na 25 dyscyplin aż 15 otrzymało kategorię B+. Bez 
powiązanych ze sobą i systematycznych działań projakościowych nie uda się wyjść z tego dołka. 
Dodatkowe pieniądze znajdują się w kryterium drugim, znajdują się w kryterium trzecim i twardo 
trzeba powiedzieć, że aby zarobić te pieniądze konieczne jest podjęcie trochę większego wysiłku.    
Rektor powiedział, że uczelnie mają trzy źródła przychodów i są to: odpłatna działalność dydaktyczna, 
odpłatne usługi badawcze oraz koszty pośrednie z projektów. Trzeba zintensyfikować działalność na 
wszystkich tych polach, o czym już wcześniej mówił.  
Dziekan J. Przygodzki stwierdził, że wolne wnioski to nie jest dobry moment na rozpatrywanie kwestii 
fundamentalnych kiedy wyszła już część senatorów. Być może warto rozważyć wprowadzenie pod 
obrady punktu poświęconego sprawom finansowym.  
Mgr K. Demczyszyn zauważył, że mimo iż Uniwersytet nie jest najbogatszą uczelnią, to jednak ma 
pewne możliwości, żeby poprawić sytuację swoich pracowników. Np. w 2019 roku 17 mln zł zysku 
przeznaczono na fundusz zasadniczy, a można było przeznaczyć go na dodatkowe wynagrodzenia i w 
ten sposób podnieść pozycję Uczelni w sprawozdaniu Rb-70 i tym samym w roku następnym uzyskać 
wyższe kwoty na podwyżki. Jeżeli w zeszłym roku było 10 mln zł zysku, z tego 5 mln zł przeznaczono 
na fundusz badań naukowych, a następnie rozdysponowano na dodatkowe środki, to są to pieniądze, 
które mogą realnie wpłynąć na wzrost wynagrodzeń. I o takich pieniądzach mówił. Oczywiście inną 
kwestią jest pozyskiwanie nowych środków.  
Dziekan S. Berski podniósł kwestię nagłośnienia w Auli Leopoldyńskiej. Zauważył, że siedząc z tyłu 
podczas uroczystości bardzo źle słychać. Uczelnię chyba stać na jakieś profesjonalne nagłośnienie. 
Rektor odparł, że przekażę tę sprawę odpowiednim służbom.  
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
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