załącznik do Uchwały 1/2021 Rady Uczelni
z dnia 21 stycznia 2021 r.

SPRAWOZDANIE
z działalności pierwszej Rady Uczelni
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
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I.

Informacja podstawowe

Podstawy prawne działania pierwszej Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu (zwanej dalej Radą Uczelni lub
Radą):
1. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z
2020 poz. 85); Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
2. Zapisy dotyczące składu, zadań, a także kompetencji Rady Uczelni znajdują się
w Statucie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w
Wałbrzychu, który został uchwalony przez Senat na posiedzeniu w dniu 14
czerwca 2019 r. i obowiązuje od 1 października 2019 r. (Uchwała nr 31/2019
Senatu PWSZ AS w Wałbrzychu z późniejszymi zmianami).
Rada Uczelni powołania została przez Senat, w dniu 20 lutego 2019 r. (Uchwała nr
7/2019 Senatu PWSZ AS w Wałbrzychu) z datą rozpoczęcia działalności od 1 marca
2019 r. i będzie działać do 31 grudnia 2020 r. Skład Rady Uczelni przedstawia się
następująco: Przewodniczący, zgodnie z Uchwałą nr 9/2019 Senatu PWSZ AS w
Wałbrzychu w sprawie wyboru przewodniczącego pierwszej Rady Uczelni, p. Artur
Mazurkiewicz, członkowie wybrani spośród wspólnoty uczelni: dr Małgorzata
Babińska, mgr Rafał Pszczolarski, mgr Agnieszka Sobkowska, członkowie spoza
wspólnoty akademickiej: p. Zdzisława Leszczyńska-Chruścik i p. Maciej Mikołajczyk
oraz Przewodnicząca Samorządu Studenckiego, p. Magdalena Manikowska.
Sekretariat Rady prowadzi mgr Małgorzata Śmigielska.

II.

Działalność Rady Uczelni
W okresie sprawozdawczym obejmującym okres od 1 stycznia 2020 r. do 31

grudnia 2020 r. odbyło się dwanaście posiedzeń Rady Uczelni, w tym pięć posiedzeń
stacjonarnych w siedzibie Uczelni: 26.02., 18.03., 25.06., 19.10., 09.12.; trzy spotkania
zdalne przeprowadzone przy wykorzystaniu platformy Webex: 21.05., 09.06., 01.09., a
także Przewodniczący RU zwołał cztery posiedzenia korespondencyjne: 27-29.01., 24.11., 26-27.11.; 30-31.12.2020 r.
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Działalność Rady koncentrowała się na realizacji zadań określonych w ustawie
i statucie Uczelni.
W tym okresie Rada Uczelni podjęła następujące Uchwały:
lp.
1

numer uchwały Rady
data
Uczelni PWSZ AS w
Wałbrzych
1/2020
30 stycznia 2020 r.

sprawa której dotyczy
zaopiniowania wystąpienia
do MNiSW o wyrażenie
zgody

na

utworzenie

w

PWSZ AS w Wałbrzychu
studiów pierwszego stopnia
o profilu praktycznym pn.
„Zarządzanie”
2

2/2020

26 lutego 2020 r.

przyjęcia

sprawozdania

pierwszej Rady Uczelni za
okres od 20 lutego 2019 r. do
31 grudnia 2019 r.
3

3/2020

26 lutego 2020 r.

wyrażenia
zmiany

opinii

planu

dot.

rzeczowo-

finansowego na 2019 r.
4

4/2020

26 lutego 2020 r.

zaopiniowania wystąpienia
do MNiSW o wyrażenie
zgody

na

utworzenie

w

PWSZ AS w Wałbrzychu
studiów pierwszego stopnia
o profilu praktycznym pn.
„Dietetyka”
5

5/2020

18 marca 2020 r.

wskazania kandydatów na
Rektora

Państwowej

Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Angelusa Silesiusa w
Wałbrzychu
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6

6/2020

21 maja 2020 r.

wynagrodzenia
zasadniczego

i

dodatku

funkcyjnego Rektora PWSZ
AS w Wałbrzychu
7

7/2020

9 czerwca 2020 r.

zaopiniowania
sprawozdania

z

realizacji

Strategii działania i rozwoju
PWSZ AS na lata 2016-2025
8

8/2020

25 czerwca 2020 r.

wyrażenia opinii dot. planu
rzeczowo-finansowego

na

2020 r.
9

9/2020

25 czerwca 2020 r.

wyrażenia
zmiany

opinii

planu

dot.

rzeczowo-

finansowego na 2019 r.
10

10/2020

25 czerwca 2020 r.

zatwierdzenia sprawozdania
z

wykonania

planu

rzeczowo-finansowego

za

rok 2019
11

11/2020

25 czerwca 2020 r.

zatwierdzenia sprawozdania
finansowego za rok 2019

12

12/2020

podziału zysku netto za 2019
r.

25 czerwca 2020 r.
13

13/2020

1 września 2020 r.

wyrażenia

zgody

na

wykonywanie dodatkowego
zajęcia zarobkowego przez
Rektora na okres kadencji
14

14/2020

1 września 2020 r.

przyznania
zadaniowego

dodatku
dla

Rektora

PWSZ AS w Wałbrzychu
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15

15/2020

1 września 2020 r.

opinii dot. powołania dr
Małgorzaty

Babińskiej

funkcję

prorektora

rozwoju

PWSZ

na
ds.

AS

w

Wałbrzychu
16

16/2020

19 października 2020 r.

wyboru firmy audytorskiej

17

17/2020

19 października 2020 r.

wyrażenia

zgody

na

wykonywanie dodatkowego
zajęcia zarobkowego przez
Rektora
18

18/2020

4 listopada 2020 r.

ustalenia

pensum

dydaktycznego dla rektora
Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. Angelusa
Silesiusa w Wałbrzychu
19

19/2020

27 listopada 2020 r.

wystąpienia

do

Ministra

Edukacji Nauki o wyrażenie
zgody na zmianę nazwy
Uczelni
20

20/2020

27 listopada 2020 r.

wyrażenia

opinii

dot.

sprzedaży działki na rzecz
gminy Wałbrzych
21

21/2020

9 grudnia 2020 r.

zaopiniowania
planu
finansowego

zmian

do

rzeczowoPaństwowej

Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Angelusa Silesiusa w
Wałbrzychu na 2020 r.
22

22/2020

31 grudnia 2020 r.

zaopiniowania
planu
finansowego
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zmian

do

rzeczowoPaństwowej

Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Angelusa Silesiusa w
Wałbrzychu na 2020 r.

Uchwały Rady Uczelni są na bieżąco umieszczane w utworzonej zakładce
internetowej https://bip.pwsz.com.pl/artykuly/544/uchwaly-rady-uczelni.
Podczas korespondencyjnego posiedzenia Rady Uczelni w dniach 27-29
stycznia 2020 r., które zostało zwołane ze względu na prośbę Rektora, a dotyczyło
wydania opinii dot. wystąpienia Uczelni z wnioskiem do Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego o wyrażenie zgody na uruchomienie studiów pierwszego stopnia o profilu
praktycznym na kierunku „Zarządzanie”. Członkowie Rady jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowali ww. wniosek.
Kolejne posiedzenie odbyło się 26 lutego 2020 r. Podczas spotkania
jednogłośnie przyjęto sprawozdanie z działalności pierwszej Rady za okres od 20
lutego 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Następnie po wysłuchaniu szczegółowych
informacji od p. Agnieszki Sobkowskej, RU większością głosów pozytywnie
zaopiniowała zmiany w planie rzeczowo-finansowym na 2019 r. W ramach
monitoringu

finansowego,

członkowie

RU

zapoznali

się

z

kwartalnymi

sprawozdaniami RB-N i RB-Z za IV kwartał 2019 r. i po ich analizie nie wnieśli uwag.
Wypracowano również formę monitorowania zarządzania uczelnią, a także
pozytywnie zaopiniowano wystąpienie do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego o wyrażenie zgody na utworzenie w Państwowej Wyższej Szkole
Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu studiów pierwszego stopnia o
profilu praktycznym pn. „Dietetyka”.
18 marca 2020 r. podczas posiedzenia, w ramach ustawowego zadania dot.
wskazywania kandydatów na rektora, po zaopiniowaniu przez senat (art. 18 ust. 1 pkt.
5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Dz.U. z 2020 poz. 85), RU po
przeprowadzonym głosowaniu tajnym wskazała kandydatów na rektora w osobach:
prof. dr hab. Pawła Frącza i prof. dr hab. Roberta Wiszniowskiego. Następnie ze
względu na sytuację epidemiczną w kraju Rada Uczelni zarekomendowała
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przeprowadzenie wyborów na Rektora PWSZ AS w auli Auditorium Novum im. prof.
Elżbiety Lonc z zachowaniem wszelkich środków ostrożności związanych z
rozprzestrzenianiem wirusa COVID-19.
Kolejne obrady odbyły się w dniu 21 maja 2020 r. przy wykorzystaniu
platformy Webex. W ramach monitoringu członkowie RU zapoznali się z informacją
w sprawie realizowania kształcenia zdalnego na Uczelni, a także pozytywnie ocenili
działania Uczelni związane z kształceniem online. Mając na uwadze kompetencje
Rektora wynikające z nowej ustawy, RU podjęła uchwałę w sprawie wynagrodzenia
zasadniczego i dodatku funkcyjnego Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu i wystąpienie w tej sprawie do Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Ze względu na stan epidemiczny w kraju kolejne posiedzenie w dn. 9 czerwca
2020 r. odbyło się również zdalnie na platformie Webex. Po wysłuchaniu
przedstawionego przez rektora, prof. Piotra Jurka szczegółowego sprawozdania z
realizacji „Strategii działania i rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im.
Angelusa

Silesiusa

w

Wałbrzychu

na

lata

2016-2025”

obrazującego

i

podsumowującego realizację celów strategicznych i szczegółowych przez Uczelnię,
RU pozytywnie je zaopiniowała.
W ramach monitorowania gospodarki finansowej Rada Uczelni podczas
czerwcowego posiedzenia (25 czerwca 2020 r.), po szczegółowej prezentacji i analizie
zestawień i sprawozdań finansowych, pozytywnie zaopiniowała plan rzeczowofinansowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w
Wałbrzychu na 2020 r., a także zmiany do planu rzeczowo-finansowego na 2019 r.
Zatwierdzono również sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za
rok 2019 r., jak również po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, RU
jednogłośnie zatwierdziła sprawozdanie finansowe PWSZ AS w Wałbrzychu za 2019
r. Podjęto również uchwałę w sprawie podziału zysku netto za 2019 r.
Podczas kolejnego zdalnego posiedzenia Rady Uczelni w dniu 1 września 2020
r., po zapoznaniu się z wnioskiem Rektora, RU wyraziła zgodę na wykonywanie
dodatkowego zajęcia zarobkowego przez prof. Roberta Wiszniowskiego na okres
kadencji. Ustanowiono również dodatek zadaniowy dla rektora oraz ustalono jego
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wysokość. Po przedstawieniu przez Rektora pomysłu związanego z rozszerzeniem
struktury organizacyjnej przez wprowadzenie stanowiska prorektora ds. rozwoju, a
także wysłuchaniu argumentów, RU pozytywnie zaopiniowała powołanie dr
Małgorzaty Babińskiej na funkcje prorektora ds. rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu.
W trakcie kolejnego posiedzenia Rady Uczelni, które odbyło się 19
października 2020 r., Rektor, prof. Robert Wiszniowski zapoznał członków RU z
planem funkcjonowania Uczelni na najbliższą kadencję 2020-2024. Zostały również
przedstawione wyniki rekrutacji na rok akademicki 2020/2021. Członkowie Rady
przeanalizowali również wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli.
Ponadto, zgodnie z kompetencjami dotyczącymi wykonywania powierzonych zadań,
Rada Uczelni wyraziła zgodę na wykonywanie przez prof. dra hab. Roberta
Wiszniowskiego dodatkowego zajęcia zarobkowego polegającego na: recenzowaniu
rozpraw doktorskich, habilitacyjnych oraz tytułów profesorskich, opiece naukowej
nad doktorantami, recenzowaniu artykułów i monografii naukowych, pisaniu recenzji
w ramach grantów Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i
Rozwoju oraz grantów międzynarodowych. Podczas spotkania po zapoznaniu się z
ofertami oraz wysłuchaniu opinii p. A. Sobkowskiej, RU dokonała wyboru firmy
audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2020 i 2021
rok.
Kolejne listopadowe posiedzenia odbyły się korespondencyjnie w terminach 2-4
listopada 2020 r. i 26-27 listopada 2020 r. Członkowie Rady ustalili pensum
dydaktyczne dla rektora, a także pozytywnie zaopiniowali wystąpienie Uczelni z
wnioskiem do Ministra Edukacji i Nauki o wyrażenie zgody na zmianę nazwy
Uczelni, a także sprzedaż działki o numerze 6/11 przy ul. Zamkowej 2 w Wałbrzychu
na rzecz Gminy Wałbrzych.
Podczas grudniowego posiedzenia Rady, które odbyło się w dniu 9 grudnia 2020
r. w ramach monitorowania gospodarki finansowej Rada Uczelni, po szczegółowym
omówieniu zmian do planu rzeczowo-finansowego na 2020 r. przez p. A. Sobkowską
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pozytywnie zaopiniowała zmiany do ww. planu. Członkowie RU zapoznali się
również ze sprawozdaniami RB-N i RB-Z i po ich analizie nie wnieśli uwag.
Grudniowe korespondencyjne posiedzenie Rady, które odbyło się w dniach 30-31
grudnia 2020 r. Przewodniczący zwołał w sprawie zaopiniowania zmian do planu
rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa
Silesiusa w Wałbrzychu na 2020 r. Uchwała została przyjęta jednogłośnie, głosowało
6 osób na 7 uprawnionych.

III.

Uwagi Rady Uczelni w zakresie monitorowania zarządzania
Uczelnią oraz monitorowania gospodarki finansowej Uczelni.

Rada Uczelni nie wnosi zastrzeżeń w zakresie prowadzonej polityki zarządzania
Uczelnią oraz gospodarki finansowej Uczelni. Prognozowany dodatni wynik
finansowy Uczelni oraz podejmowane przez władze Uczelni działania dotyczące
polityki zarządzania Uczelnią wskazują dalszy efektywny rozwój Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. W okresie
sprawozdawczym uczelnia ze względu na panującą pandemię musiała zmierzyć się
ze zmianą organizacji funkcjonowania Uczelni. W czasie mijającej kadencji kształtował
się też model działania Rady oraz wypracowane były formuły działania tego organu,
które miały charakter precedensowy. Doświadczenia upływającej kadencji umacniają
jednak przekonanie członków Rady, że Rada Uczelni może spełniać istotną rolę i
wspomagać rozwój Uczelni, a także być ciałem doradczym w podejmowaniu
trudnych decyzji, jak i również pomagać władzom Uczelni w realizacji celów
strategicznych w szybko zmieniającym się otoczeniu społecznym i gospodarczym.

Data sporządzenia sprawozdania: 2 stycznia 2021 r.
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