
 

 

ZARZĄDZENIE Nr 34/2023  

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 27 lutego 2023 r. 

 

wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 203/2022 Rektora Uniwersytetu 

Wrocławskiego z dnia 14 września 2022 r. w sprawie powołania zespołów do 

zadań realizowanych przez Uniwersytet Wrocławski w ramach programu 

„Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r., poz. 574 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 3 

pkt 9 lit. o Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego uchwalonego uchwałą Nr 102/2019 

Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 2019 r. zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. W zarządzeniu Nr 203/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia  

14 września 2022 r. w sprawie powołania zespołów do zadań realizowanych przez 

Uniwersytet Wrocławski w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia 

Badawcza” (IDUB) (z późn. zm.) w § 1 wprowadzam następujące zmiany:  

 

1) w pkt. 20 powołuję do składu Zespołu mgr. Łukasza Zembrzuskiego.      

 

§ 2. W wyniku wprowadzenia zmian, o których mowa w § 1, w zarządzeniu  

Nr 203/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 września 2022 r. w sprawie 

powołania zespołów do zadań realizowanych przez Uniwersytet Wrocławski w ramach 

programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) § 1 otrzymuje 

następujące brzmienie: 

 

„§ 1. Powołuję zespoły do zadań realizowanych przez Uniwersytet Wrocławski  

w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB)  

w następujących składach: 

 

1) Zespół ds. projakościowej zmiany w rekrutacji kadry badawczo-dydaktycznej 

(Zadanie nr 2 w projekcie) 

 

Przewodnicząca Zespołu:   mgr Elżbieta Solarewicz  

 

Członkowie reprezentujący dziedziny nauki: 

 

nauki ścisłe i przyrodnicze:   prof. dr hab. Jerzy Marcinkowski 

prof. dr hab. Sławomir Szafert 

 

nauki medyczne i nauki o zdrowiu: prof. dr hab. Dagmara Jakimowicz 

 

nauki humanistyczne:  prof. dr hab. Marcin Wodziński 

 

nauki społeczne:   dr hab. Artur Kozłowski, prof. UWr 

 

2) Zespół ds. projakościowego sposobu wynagradzania nauczycieli 

akademickich (Zadanie nr 3 w projekcie) 

 

Przewodniczący Zespołu:   dr hab. Artur Kozłowski, prof. UWr 

 

Przedstawiciel władz rektorskich:   dr hab. Łukasz Machaj, prof. UWr 

          Prorektor ds. nauczania  

 

Członkowie reprezentujący dziedziny nauki: 

 

nauki ścisłe i przyrodnicze:  prof. dr hab. Dariusz Buraczewski  

prof. dr hab. Jarosław Byrka 

prof. dr hab. Zbigniew Koza 



prof. dr hab. Bogusław Pawłowski 

dr hab. Magdalena Rok 

 

nauki medyczne i nauki o zdrowiu: prof. dr hab. Jolanta Zakrzewska-Czerwińska 

 

nauki humanistyczne:   prof. dr hab. Artur Błażejewski 

 

nauki społeczne:    dr hab. Michał Jacuński, prof. UWr 

dr hab. Łukasz Machaj, prof. UWr 

dr hab. Piotr Sorokowski, prof. UWr 

 

3) Zespół ds. wzmocnienia wsparcia publikacyjnego na światowym poziomie  

w wolnym dostępie (Zadanie nr 4 w projekcie) 

 

Przewodniczący Zespołu:   prof. dr hab. Artur Błażejewski 

 

Członkowie reprezentujący dziedziny nauki: 

 

nauki ścisłe i przyrodnicze:  prof. dr hab. Piotr Biler 

dr hab. Anna Piecha-Bisiorek, prof. UWr 

 

nauki medyczne i nauki o zdrowiu: prof. dr hab. Jolanta Zakrzewska-Czerwińska 

 

nauki humanistyczne:   dr hab. Ilona Błocian, prof. UWr  

prof. dr hab. Bożena Rozwadowska 

 

nauki społeczne:    dr hab. Adam Mrozowicki, prof. UWr 

dr hab. Elżbieta Opiłowska, prof. UWr 

 

Przedstawiciel administracji:  mgr Magdalena Małachowska 

 

4) Zespół ds. poprawienia jakości oceny nauczycieli akademickich (Zadanie nr 5 

w projekcie) 

 

Przewodniczący Zespołu:   prof. dr hab. Artur Błażejewski 

 

Przedstawiciel władz rektorskich: dr hab. Łukasz Machaj, prof. UWr 

Prorektor ds. nauczania  

 

Członkowie reprezentujący dziedziny nauki: 

 

nauki ścisłe i przyrodnicze:   dr hab. Remigiusz Bąchor 

prof. dr hab. Grzegorz Karch 

 

nauki humanistyczne:   dr hab. Paweł Korobczak 

dr Jakub Węglorz 

 

nauki społeczne:    prof. dr hab. Beata Ociepka 

 

Przedstawiciel administracji:  mgr Alina Strent 

 

5) Zespół ds. projakościowego zarządzania kadrą zarządczą w Uniwersytecie 

Wrocławskim (Zadanie nr 6 w projekcie) 

 

Przewodnicząca Zespołu:   mgr Izabela Czmil  

 

Przedstawiciel władz rektorskich:  prof. dr hab. Robert Wieczorek  

Prorektor ds. finansów i rozwoju 

 

Przedstawiciel Komitetu Sterującego IDUB: mgr Elżbieta Solarewicz  

  



6) Zespół ds. konkursowego finansowania badań wstępnych (granty 

wewnętrzne Uniwersytetu Wrocławskiego) (Zadanie nr 7 w projekcie) 

 

Przewodnicząca Zespołu:   prof. dr hab. Teresa Olczak  

 

Przedstawiciel władz rektorskich:  dr hab. Maciej Cesarz   

Prorektor ds. studenckich 

 

Członkowie reprezentujący dziedziny nauki: 

 

nauki ścisłe i przyrodnicze:   dr hab. inż. Marcin Kadej, prof. UWr 

prof. dr hab. Paweł Rudawy 

 

nauki humanistyczne:  dr hab. Jakub Pigoń, prof. UWr 

      

nauki społeczne:    dr hab. Andrzej Polus, prof. UWr  

 

7) Zespół ds. Inkubatorów Doskonałości Naukowej (Zadanie nr 8 w projekcie) 

 

Przewodniczący Zespołu:   prof. dr hab. Piotr Migoń  

 

Przedstawiciel władz rektorskich:   prof. dr hab. Artur Błażejewski 

          Prorektor ds. badań naukowych  

 

Członkowie reprezentujący dziedziny nauki: 

 

nauki ścisłe i przyrodnicze :  prof. dr hab. Jerzy Marcinkowski   

prof. dr hab. Michał Tomczak 

 

nauki humanistyczne:   prof. dr hab. Stefan Kiedroń 

 

nauki społeczne:    dr hab. Bartłomiej Krzan, prof. UWr  

dr hab. Leszek Kwieciński, prof. UWr 

      

Przedstawiciel administracji:  mgr Izabela Czmil  

 

8) Zespół ds. programu zapraszania profesorów wizytujących (Zadanie nr 9  

w projekcie) 

 

Przewodniczący Zespołu:   prof. dr hab. Dariusz Buraczewski 

 

Przedstawiciele władz rektorskich:  dr hab. Łukasz Machaj, prof. UWr 

Prorektor ds. nauczania  

 

     dr hab. Patrycja Matusz, prof. UWr 

Prorektor ds. projektów i relacji międzynarodowych  

 

Przedstawiciel Komitetu Sterującego IDUB: dr hab. Artur Kozłowski, prof. UWr 

 

Członkowie reprezentujący dziedziny nauki: 

 

nauki ścisłe i przyrodnicze:   prof. dr hab. Andrzej Pigulski  

prof. dr hab. Anna Trzeciak 

 

nauki humanistyczne:   prof. dr hab. Piotr Chruszczewski  

dr hab. Marta Osypińska, prof. UWr  

 

nauki społeczne:    dr hab. Agnieszka Frąckowiak-Adamska, prof. UWr 

 

Przedstawiciel administracji:  mgr Urszula Broda 

 



9) Zespół ds. promocji oferty edukacyjnej dla studentów zagranicznych (Zadanie 

nr 10 w projekcie) 

 

Przewodnicząca Zespołu:   mgr Urszula Broda 

 

Przedstawiciel władz rektorskich:  dr hab. Łukasz Machaj, prof. UWr  

Prorektor ds. nauczania  

 

Członkowie reprezentujący dziedziny nauki:  

    

nauki ścisłe i przyrodnicze:   dr Justyna Ciuraszkiewicz 

dr Piotr Wieczorek   

dr hab. Robert Kucharczyk, prof. UWr  

 

nauki społeczne:    dr Mateusz Karolak  

dr Patrycja Rozbicka 

 

10) Zespół ds. pakietu działań na rzecz poprawy dydaktyki (Zadanie nr 11  

w projekcie) 

 

Przewodnicząca Zespołu:   prof. dr hab. Gabriela Bugla-Płoskońska 

 

Przedstawiciel władz rektorskich:   dr hab. Łukasz Machaj, prof. UWr  

Prorektor ds. nauczania 

  

Członkowie reprezentujący dziedziny nauki: 

 

nauki ścisłe i przyrodnicze:   dr hab. Robert Kucharczyk, prof. UWr 

dr hab. Andrzej Raczyński  

     dr hab. Jacek Wojaczyński 

 

nauki humanistyczne:   prof. dr hab. Marcin Cieński 

dr hab. Barbara Techmańska  

 

nauki społeczne:    dr hab. Artur Kozłowski, prof. UWr 

dr hab. Martyna Pryszmont 

dr hab. Piotr Sorokowski, prof. UWr  

 

11) Zespół ds. wspierania wyjazdów kadry Uniwersytetu Wrocławskiego do 

wiodących uczelni światowych (Zadanie nr 12 w projekcie) 

 

Przewodniczący Zespołu:   prof. dr hab. Dariusz Rakus 

 

Przedstawiciel władz rektorskich:  dr hab. Patrycja Matusz, prof. UWr 

Prorektor ds. projektów i relacji międzynarodowych 

 

Członkowie reprezentujący dziedziny nauki: 

 

nauki ścisłe i przyrodnicze:   dr hab. Andrzej Frydryszak, prof. UWr 

prof. dr hab. Tomasz Jurdziński 

      

nauki humanistyczne:   dr hab. Justyna Baron, prof. UWr 

dr hab. Paweł Klint, prof. UWr 

 

nauki społeczne:    dr hab. Andrzej Polus, prof. UWr 

      

Przedstawiciel administracji:  mgr Urszula Broda 

 

12) Zespół ds. grantów i stypendiów studenckich (Zadanie nr 13 w projekcie) 

 

Przewodnicząca Zespołu:   prof. dr hab. Gabriela Bugla-Płoskońska 

 



Przedstawiciel władz rektorskich:  dr hab. Maciej Cesarz   

Prorektor ds. studenckich 

 

Członkowie reprezentujący dziedziny nauki:  

 

nauki ścisłe i przyrodnicze:   prof. dr hab. Dariusz Buraczewski  

prof. dr hab. Paula Gawryszewska-Wilczyńska  

dr hab. Robert Kucharczyk, prof. UWr 

 

nauki humanistyczne:   dr hab. Paweł Klint, prof. UWr  

prof. dr hab. Elżbieta Skibińska-Cieńska 

dr hab. Jacek Zieliński  

 

nauki społeczne:    prof. dr hab. Anna Brytek-Matera 

      

Przedstawiciel administracji:  mgr inż. Beata Porowska 

     mgr Olimpia Bakiewicz  

 

13) Zespół ds. niższego pensum jako instrumentu projakościowego (Zadanie nr 

14 w projekcie) 

 

Przewodniczący Zespołu:   dr hab. Robert Bryl, prof. UWr  

 

Członkowie reprezentujący dziedziny nauki:  

 

nauki ścisłe i przyrodnicze:   prof. dr hab. Mirosław Czarnecki 

dr hab. Andrzej Raczyński 

 

nauki medyczne i nauki o zdrowiu: dr hab. Dorota Nowak, prof. UWr  

 

nauki humanistyczne:   dr hab. Jacek Zieliński  

 

nauki społeczne:    dr hab. Łukasz Machaj, prof. UWr 

prof. dr hab. Bogumiła Staniów  

dr hab. Agata Wnukiewicz-Kozłowska 

 

Przedstawiciel administracji: mgr Joanna Prochorowicz 

 

14) Zespół ds. ambitnych studiów jednostopniowych (Zadanie nr 15  

w projekcie) 

 

Przewodnicząca Zespołu:   prof. dr hab. Gabriela Bugla-Płoskońska 

 

Członkowie reprezentujący dziedziny nauki: 

 

nauki ścisłe i przyrodnicze:   dr hab. Andrzej Frydryszak, prof. UWr 

prof. dr hab. Jerzy Marcinkowski 

dr hab. Paweł Woźny, prof. UWr 

 

nauki medyczne i nauki o zdrowiu: prof. dr hab. Dagmara Jakimowicz  

 

nauki humanistyczne:   prof. dr hab. Marcin Cieński 

prof. dr hab. Borys Paszkiewicz 

 

nauki społeczne:              dr hab. Barbara Wiśniewska-Paź, prof. UWr 

 

Przedstawiciel administracji  mgr inż. Beata Porowska 

 

15) Zespół ds. rozbudowy systemu Informacji Naukowej (Zadanie nr 16  

w projekcie) 

 

Przewodniczący Zespołu:   prof. dr hab. Artur Błażejewski 



 

Członkowie reprezentujący dziedziny nauki: 

 

nauki ścisłe i przyrodnicze:  prof. dr hab. Robert Wieczorek 

dr hab. Krzysztof Graczyk, prof. UWr 

 

nauki humanistyczne:   dr Lesław Spychała 

 

nauki społeczne:    prof. dr hab. Bożena Koredczuk 

    

Przedstawiciel administracji:  mgr Joanna Czyrek 

mgr Magdalena Małachowska 

dr Adrianna Michalewska  

mgr inż. Agnieszka Wawrzyniak  

mgr Marcin Zubel 

 

16) Zespół ds. powstania Uniwersyteckiej Sieci Infrastruktury Badawczej 

(Zadanie nr 17 w projekcie) 

 

Przewodniczący Zespołu:   prof. dr hab. Sławomir Szafert   

       

Członkowie reprezentujący dziedziny nauki: 

 

nauki ścisłe i przyrodnicze:   dr hab. Donata Wawrzycka 

 

nauki medyczne i nauki o zdrowiu: dr hab. Daniel Krowarsch 

 

Przedstawiciele administracji:  mgr Maciej Kamiński 

 

17) Zespół ds. uaktualnienia map procesów zarządczych, administracyjnych  

i wsparcia w Uniwersytecie Wrocławskim i propozycji ich optymalizacji 

(Zadanie nr 18 w projekcie) 

 

Przewodniczący Zespołu:  mgr Izabela Czmil 

mgr Elżbieta Solarewicz 

prof. dr. hab. Robert Wieczorek  

 

Członkowie reprezentujący dziedziny nauki: 

 

nauki ścisłe i przyrodnicze:   prof. dr hab. Małgorzata Daczewska 

 

nauki humanistyczne:   dr hab. Paweł Klint, prof. UWr 

 

Przedstawiciele administracji:  mgr Marta Filistowicz  

mgr inż. Agnieszka Krawczyk  

mgr Damian Mroczyński  

mgr Rafał Musiał 

 

18) Zespół ds. optymalizacji działań na rzecz komercjalizacji badań naukowych 

(Zadanie nr 19 w projekcie) 

 

Przewodniczący Zespołu:   dr hab. Marcin Sobczyk, prof. UWr 

    

Członkowie reprezentujący dziedziny nauki: 

 

nauki ścisłe i przyrodnicze:   dr hab. Joanna Cybińska 

prof. dr hab. Tomasz Niedzielski 

 

nauki medyczne i nauki o zdrowiu: prof. dr hab. Marcin Łukaszewicz  

 

nauki humanistyczne:   prof. dr hab. Jerzy Piekalski 

prof. dr hab. Jarosław Syrnyk 



 

nauki społeczne:    dr hab. Leszek Kwieciński, prof. UWr 

dr hab. Bogusław Sołtys, prof. UWr  

 

Przedstawiciel administracji:  Szczepan Falecki  

     mgr Maciej Kamiński 

 

19) Zespół ds. powstania Funduszu Aparatury Badawczej (Zadanie nr 20  

w projekcie) 

 

Przewodniczący Zespołu:   prof. dr hab. Marek Nowicki      

 

Członkowie reprezentujący dziedziny nauki: 

 

nauki ścisłe i przyrodnicze:   dr Paweł Rychlikowski 

prof. dr hab. Marcin Stępień   

dr hab. Małgorzata Werner, prof. UWr 

prof. dr hab. Robert Wysocki   

 

nauki medyczne i nauki o zdrowiu: prof. dr hab. Ewa Marcinkowska  

    

20) Zespół ds. rozwoju strategicznych relacji z podmiotami otoczenia 

społecznego (Zadanie nr 21 w projekcie) 

 

Przewodniczący Zespołu:   dr hab. inż. Lucjan Jerzykiewicz, prof. UWr 

 

Członkowie reprezentujący dziedziny nauki:  

 

nauki ścisłe i przyrodnicze:   dr Małgorzata Biernacka 

dr Józef Krawczyk, prof. UWr 

 

nauki humanistyczne:   dr Maciej Litwin 

dr Magdalena Maziarz 

prof. dr hab. Remigiusz Pośpiech 

prof. dr hab. Jarosław Syrnyk 

 

nauki społeczne:    dr Kamila Kamińska 

dr hab. Leszek Kwieciński, prof. UWr  

 

Przedstawiciel administracji:  Szczepan Falecki  

mgr Maciej Kamiński  

mgr Łukasz Zembrzuski 

 

21) Zespół ds. aktywnego, projakościowego zarządzania zasobami ludzkimi 

administracji uczelnianej (Zadanie nr 22 w projekcie) 

 

Przewodnicząca Zespołu:   mgr Elżbieta Solarewicz 

 

Przedstawiciel władz rektorskich:  dr hab. Łukasz Machaj, prof. UWr 

Prorektor ds. nauczania  

 

Członkowie reprezentujący dziedziny nauki: 

 

nauki ścisłe i przyrodnicze:  prof. dr hab. Michał Tomczak 

 

nauki społeczne:    dr hab. Jacek Borowicz 

    dr hab. Kinga Lachowicz-Tabaczek, prof. UWr 

 

Przedstawiciele administracji:  mgr Monika Janiak 

 mgr Jakub Kulpa 

 mgr Alina Strent 

 



  

22) Zespół ds. opracowania zasad ewaluacji pracy pracowników administracji  

i ścieżki kariery (Zadanie nr 23 w projekcie) 

 

Przewodnicząca Zespołu:   mgr Izabela Czmil 

 

Przedstawiciel władz rektorskich:  prof. dr hab. Robert Wieczorek  

Prorektor ds. finansów i rozwoju 

 

Przedstawiciel Komitetu Sterującego IDUB: mgr Elżbieta Solarewicz  

 

Przedstawiciele administracji:  mgr inż. Agnieszka Buszta-Małusecka   

     mgr Monika Janiak  

mgr Urszula Łupkowska-Bugaj z głosem doradczym  

 

 

23) Zespół ds. utworzenia Centrum pozyskiwania i obsługi funduszy 

zewnętrznych (Zadanie nr 24 w projekcie) 

 

Przewodniczący Zespołu:   dr hab. Patrycja Matusz, prof. UWr   

     

Przedstawiciele Komitetu Sterującego IDUB: prof. dr hab. Artur Błażejewski 

    dr hab. Łukasz Machaj, prof. UWr 

    prof. dr hab. Robert Wieczorek 

 

Członkowie reprezentujący dziedziny nauki: 

 

nauki ścisłe i przyrodnicze:   prof. dr hab. Jarosław Byrka  

dr hab. Krzysztof Graczyk, prof. UWr 

      dr hab. Anna Kędziora 

 

nauki społeczne:    prof. dr hab. Maciej Karwowski 

 

Przedstawiciele administracji:  mgr inż. Agnieszka Krawczyk  

     mgr Emilia Wilanowska 

     dr Adrianna Michalewska 

 

24) Zespół ds. wdrożenia procesowego i strategicznego zarządzania uczelnią 

oraz systemu stałej optymalizacji procesów (Zadanie nr 25 w projekcie) 

 

Przewodnicząca Zespołu:   mgr Izabela Czmil 

 

Przedstawiciel władz rektorskich:  prof. dr hab. Robert Wieczorek 

Prorektor ds. finansów i rozwoju  

 

Członkowie reprezentujący dziedziny nauki: 

 

nauki ścisłe i przyrodnicze:   prof. dr hab. Małgorzata Daczewska 

dr hab. Leszek Markowski, prof. UWr 

 

nauki humanistyczne:   dr hab. Paweł Klint, prof. UWr 

      

nauki społeczne:    prof. dr hab. Anna Pacześniak 

 

Przedstawiciele administracji:  mgr inż. Agnieszka Buszta-Małusecka  

mgr Agnieszka Krawczyk  

mgr Damian Mroczyński 

mgr Rafał Musiał 

 

 

 



25) Zespół ds. rozbudowy elektronicznego obiegu dokumentacji wraz  

z optymalizacją obiegu dokumentacji (Zadanie nr 26 w projekcie) 

 

Przewodnicząca Zespołu:   mgr Ewelina Setera 

 

Przedstawiciel władz rektorskich:  prof. dr hab. Robert Wieczorek 

Prorektor ds. finansów i rozwoju  

 

Przedstawiciele administracji:  mgr inż. Roman Bonikowski 

mgr Klaudia Budnik  

mgr Izabela Czmil 

mgr inż. Marek Karatowicz  

mgr Karolina Liwanowska 

mgr Dawid Nyczka  

mgr Filip Pech  

mgr Grzegorz Przybysz.”.  

 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

prof. dr hab. Robert Olkiewicz  

R E K T O R  


