RADA UCZELNI
Katowice, 17.12.2020 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY UCZELNI
UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH W 2020 ROKU

Rok 2020 Rada Uczelni rozpoczęła swą aktywność od udziału w dniu 10 stycznia w
Święcie Uczelni. Traktując tę uroczystość jako przywilej i zaszczyt oraz symboliczne wpisanie się
nowego Organu w postaci Rady Uczelni w jej życie i funkcjonowanie.

W dniu 30 stycznia

odbyło się posiedzenie Rady Uczelni poświęcone priorytetom

działań władz Uczelni w 2020 roku. Wysłuchaliśmy JM Rektora prof. UE Roberta Tomanka,
Prorektorów prof. UE Barbary Kos i prof. Sławomira Smyczka, a także Kanclerza dr Roberta
Życińskiego, którzy przedstawili informacje o bieżącym stanie Uniwersytetu oraz priorytety w
perspektywie czasowej do końca roku akademickiego 2019/2020. W szczególności tezy
wystąpień oraz późniejsza dyskusja dotyczyły stworzenia warunków do jak najlepszego rozwoju
i wykorzystania potencjału kadry, wysokiej jakości działalności naukowej, doskonalenia jakości
kształcenia na studiach licencjackich i magisterskich oraz w Szkole Doktorskiej zgodnie
trendami i potrzebami rynkowymi. Omówiono propozycje systemów motywacyjnych dla
pracowników, procesy umiędzynarodowienia Uczelni w tym międzynarodowe akredytacje,
kontynuację budowania relacji z absolwentami, otoczeniem biznesowym i społecznym Uczelni
oraz inwestycje służące rozwojowi Uniwersytetu.
Na posiedzeniu tym przedyskutowano także formy zaangażowania Rady Uczelni we wsparcie
kluczowych projektów Uczelni. W związku ze zbliżającymi się wyborami władz Uczelni na
kolejną kadencję oraz rolą Rady Uczelni w tym zakresie przyjęto tryb pracy Rady oraz wstępny
harmonogram posiedzeń uwarunkowany harmonogramami prac Senatu i Uczelnianej Komisji
Wyborczej.
W celu wypracowania jak najlepszej praktyki współpracy Rady Uczelni z Senatem, podjęliśmy
decyzję o każdorazowym udziale członków Rady w obradach Senatu.
Rada uzgodniła też cykl planowanych spotkań z Przewodniczącymi Kolegiów, Dyrektorami
Szkół, przedstawicielami studentów oraz innymi kluczowymi organami Uczelni, jak również
spotkania od września 2020 roku z nowymi władzami Uczelni.
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W dniu 4 marca odyło się posiedzenie Rady z udziałem Mec. Mateusza Kozika, prof.
Wojciecha Dyducha i prof. Jerzego Gołuchowskiego. W trakcie posiedzenia omówiono rolę i
działania Rady Uczelni w kontekście spotkania 27.02. 2020 roku Przewodniczących Rad Uczelni
z Wicepremierem Jarosławem Gowinem w którym uczestniczyła Przewodnicząca Rady oraz
materiałami przesłanymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Rad Uczelni w
związku z wyborami organów uczelni. Wysłuchaliśmy Pana Mec. Mateusza Kozika, który
przedstawił obowiązki Rady i terminarz ogłoszony 6.02. przez Uczelnianą Komisję Wyborczą
związany

z wyborami władz uczelni. Rada omówiła i ustaliła sekwencję swoich działań

związanych z wyborami Rektora Uniwersytetu.
W czasie tego posiedzenia Rady Prof. Wojciech Dyduch, Przewodniczący Kolegium Zarządzania
przedstawił Radzie inicjatywy Kolegium między innymi

wzmacniające dorobek naukowy,

omówiono strategiczne wyzwania, wpływ reformy szkolnictwa wyższego oraz zmian
organizacyjnych na Uczelni, jak również potrzeby zdefiniowania klarownej komunikacji wizji i
strategii Uczelni w kontekście jej pozycji w przyszłości.
Prof. Jerzy Gołuchowski , Przewodniczacy Kolegium, Informatyki i Komunikacji przedstawił
sytuację w Kolegium po wprowadzonych zmianach organizacyjnych, nowych inicjatywach,
wyzwania związane przede wszystkim z

informatyką oraz możliwych dalszych działań

Kolegium i współpracy z otoczeniem biznesowym.
W dniu 11 marca w związku z pogarszajacą się sytuacja epidemiologiczną, odbyło się
pierwsze posiedzenie

Rady Uczelni

w formie telekonferencji poświęcone podsumowaniu

działań Rady za rok 2019 oraz przygotowaniu informacji do przedstawienia na posiedzeniu
Senatu.
W związku z dynamicznie zmieniajaca się sytuacją epidemicznąRada Uczelni utrzymywała stały
kontakt z Rektorem, Prorektorami oraz Kanclerzem. Następowała bieżąca wymiana informacji o
sytuacji na Uczelni, dzielenie się dobrymi praktykami z rynku oraz innych uczelni w Polsce i na
świecie. W związku z wyborami władz uczelni Przewodnicząca Rady nawiązała stały kontakt z
Przewodniczącym Uczelnianej Komisji Wyborczej.
Na kolejnym posiedzeniu Rady w dniu 20 kwietnia JM Rektor podzielił się z Radą
sytuacją na uczelni i wprowadzonymi rozwiązaniami w związku z zagrożeniami COVID19,
pracami Sztabu Kryzysowego, sytuacją finansową Uczelni, wsparciem dla studentów, planami na
najbliższe tygodnie,

statusem wyborów na Uczelni oraz koniecznością wprowadzenia

rozwiązań informatycznych umożliwiających zdalne prowadzenie działalności uczelni.
Przeprowadzono dyskusję z prof. UE Grzegorzem Głodem, Dziekanem Szkoły Studiów I i II
Stopnia, na którym Pan Profesor przedstawił aktualną sytuację w Szkole, pracę dziekanatów,
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wyzwania oraz plany na przyszłość związane z projakościową ofertą dydaktyczną oraz obsługą
studentów.
W dniu 23 kwietnia Przewodniczaca Rady przedstawiła na posiedzeniu Senatu
podsumowanie działania Rady Uczelni w 2019.
18 maja odbyło się kolejne posiedzenie Rady poświecone dyskusji z udziałem JM Rektora
na temat sytuacji na uczelni w związku z COVID19 i nauczaniem zdalnym. Omówiono

stan

działań w związku z wyborami organów Uniwersytetu w kontekście działań innych śląskich
uczelni.
Kanclerz dr Robert Życiński oraz Kwestor Joanna Radziwołek przedstawili Radzie sprawozdanie
finansowe zaopiniowane pozytywnie przez biegłego rewidenta wskazujace na stabilną sytuację
finansową Uczelni. Ze względu na COVID19 przyjęto następujace ostrożnościowe założenia
finansowe - spadek wysokości subwencji o 2%, brak środków od samorządów, ta sama
wysokość czesnego, spadek przychodów z wynajmu sali, wzrost kosztów - amortyzacja, spadek
opłat za media.
Po omówieniu tych zagadnień Rada wyraziła uznanie dla JM Rektora za sprawne w trudnych
czasach

zarządzanie

Uczelnią,

zarówno

pod

względem

dydaktycznym,

naukowym

organizacyjnym jak i finansowym oraz zatwierdziła sprawozdanie finansowe wykonania planu
za 2019 rok oraz plan rzeczowo-finansowy na 2020 rok. Jednakże w związku z brakiem
ostatecznych informacji dotyczących wysokości subwencji oraz dotacji z Ministerstwa, Rada
wyraziła pewne obawy o planowany wynik finansowy za 2020 rok.
Rada zapoznała się z przedstawioną przez Przewodniczącego Parlamentu Studenckiego
Bogdana Matyję zaistniałą sytuacją związaną z dwiema byłymi członkiniami Parlamentu
studenckiego UE w Katowicach, zostaliśmy poinformowani o wystapieniu do Parlamentu
Studentów RP oraz prawników o niezależne opinie.
W związku z planowanymi zdalnymi wyborami władz Uczelni zapoznaliśmy się z kalendarzem
wyborczym oraz ustaliliśmy dalsze statutowe działania Rady: omówienie propozycji
programowych kandydatów, wystąpienie do Senatu o opinię o kandydatach, wysłuchania
kandydatów, rekomendacja Rady o kandydatach.
W dniu 5 czerwca przyjęto kalendarz prac Rady oraz sposób komunikacji ze
społecznością akademicką w związku z wysłuchaniem kandydatów na rektora.
Na posiedzeniu Rady w dniu 15 czerwca Rada ustaliła treść i zasady wysłuchań
kandydatów na rektora zgodnie z zasadami transparentności procedury wyborów o których
został poinformowany Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej.
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W dniu 22 czerwca Rada wysłuchała prof. dr hab. Macieja Nowaka oraz prof. dr hab. inż.
Celinę Olszak dwoje Kandydatów do objęcia funkcji rektora Uniwersytetu, zgodnie z uchwałą
otrzymaną od Przewodniczacego UKW w dniu 19 czerwca.
Po wysłuchaniu wizji przyszłości Uczelni zaprezentowanej przez kandydatów na Rektora w
szczególności: oceny obecnej sytuacji Uczelni oraz przydatności stosowanych procedur
zarządczych, a także rekomendacji zmian, koncepcji organizacji Uczelni, procesu kształcenia,
działalności naukowej oraz innych działań kierunkowych, które będą kreowały mocną pozycję
Uczelni w przyszłości, również na rynku międzynarodowym oraz po wysłuchaniu opinii
Wysokiego Senatu, Rada Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na posiedzeniu w
dniu 25 czerwca wskazała prof. Macieja Nowaka oraz prof. Celinę Olszak jako zaaprobowanych
przez Radę kandydatów na Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w wyborach na
kadencję 2020-2024.
8 lipca odbyło się spotkanie Rady Uczelni z nowo wybranym Rektorem Elektem Panią
prof. Celiną Olszak. Rektor Elekt przybliżyła Radzie swoje ogólne plany na najbliższe miesiące.
Na posiedzeniu tym przedstawiono także możliwe formy zaangażowania Rady Uczelni we
wsparcie przyszłych kluczowych projektów na Uczelni.
Zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce , Rada Uczelni na
posiedzeniu w dniu 8 lipca omówiła i przygotowała rekomendacje wynagrodzenia dla Pani
Rektor Elekt

w postaci wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego, których

propozycje zostały przedłożone Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 13 lipca.

28 lipca odbyło się posiedzenie

Rady z Panią Rektor Elekt prof.

Celiną Olszak

poświęcone działaniom w roku akademickim 2020/21. Rada spotkała się także z Panem
Rektorem prof. UE Robertem Tomankiem, aby podziękować Mu za współpracę oraz wyrazić
uznanie za sposób zarządzania Uczelnią w tak trudnym okresie pandemii.
W dniu 1 września odbyła się uroczystość przekazania insygniów władzy rektorskiej w
której z racji ograniczeń stanitarnych osobiście uczestniczyła tylko Przewodnicząca Rady
Uczelni, po którym

odbyła spotkanie z JM Rektor w sprawie sytuacji na Uczelni przed

rozpoczęciem roku akademickiego.
10 września odbyło się kolejne zdalne posiedzenie Rady Uczelni poświęcone dalszym
działaniom Rady w 2020 roku oraz omówieniu wysokości dodatku zadaniowego dla JM Pani
Rektor oraz obowiązkom Rady wynikających z wypełniania funkcji pracodawcy dla Rektora
Uniwersytetu.

4

Rada Uczelni na posiedzeniu 24 września z udziałem Prorektorów prof. dr hab.
Sławomira Smyczka i prof dr hab. Macieja Nowaka wysłuchała ambitnej koncepcji rozwoju
uczelni, planów i wyzwań na najbliższe miesiące. W szczególności pilnych działań związanych z
przyszłą

parametryzacją,

podnoszeniem

jakości

i

prestiżu

kierunków,

narzędziami

motywacyjnymi i miernikami oceny realizacji wartości, nową strategią naukową uczelni,
nowymi dyscyplinami naukowymi, akredytacjacjami międzynarodowymi czy rozwojem relacji z
absolwentami oraz poprawie jakości komunikacji wewnetrznej i zewnętrznej. Rada
przedstawiła też możliwości i sposoby wsparcia

przez Radę działań na rzecz Uczelni, w

szczególności jakościowej współpracy z otoczeniem biznesowym .

Na posiedzeniu w dniu 30 września Rada pozytywnie rozpatrzyła wniosek Pani Rektor o
zgodę na dodatkowe formy zarobkowania, dostosowała stanowisko pracy Pani Rektor zgodnie z
ustawą oraz powierzyła JM Rektor funkcję Kierownika Katedry.
7 października na kolejnym posiedzeniu Rady, omówiono z mec. Mateuszem Kozikiem
zmiany w Statucie Uczelni
organizacyjnego,

zwiększeniu

polegające m.in. na skróceniu trybu nadawania regulaminu
ilości

prodziekanów

szkoły,

przypisaniu

kompetenncji

prowadzenia studiów podyplomowych Uczelni. Po dyskusji i wyjaśnieniach, szczególnie
dotyczacych skrócenia trybu nadawania regulaminu organizacyjnego Rada przyjęła uchwałę
pozytywnie opiniującą zaproponowane zmiany.

W dniu 9 października Rada w związku z dodatkowymi obowiązkami i zadaniami
służbowymi oraz ze względu na dynamicznie zmieniajace się warunki wykonywania pracy
przyjęła uchwałę przyznającą JM Rektor dodatek zadaniowy na okres kadencji 2020-2024.
Przewodniczaca Rady Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach od września br. aktywnie
właczyła się

w działania krajowej Rady Programowej Ośrodka Współpracy Rad Uczelni,

platformie wymiany informacji i współpracy Rad wszystkich uczelni w Polsce z instytucjami i
podmiotami pozarządowymi.
Kolejne posiedzenia Rady Uczelni odbyły się w dniu 29 października oraz 26 listopada.
To ostatnie poświęcone było omówieniu gospodarki finansowej Uniwersytetu. W posiedzeniu
Rady uczestniczyli JM Rektor prof. Celina Olszak, Kanclerz Paweł Kadłubiak i Kwestor Uczelni
Joanna Radziwołek. Przedstawiono założenia planu rzeczowo-finansowego na 2021 rok oraz
zmiany w planie rzeczowo-finansowym na 2020 rok związane z przesunięciami pomiędzy
kosztami rodzajowymi nie przekraczającymi 5% granicy ustalonej Zarządzeniem Rektora
68/2020. Na podstawie uzyskanych informacji Rada przyjęła uchwałę aprobującą wstępny plan
rzeczowo-finansowy na 2021rok. W związku z nową kadencją władz Parlamentu Studenckiego
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w dniu 29 października do składu Rady Uczelni weszła

nowo wybrana Przewodniczaca

Samorządu Studenckiego Pani Justyna Gołąbek zastępując dotychczasowego członka Rady Pana
Bogdana Matyję.
Na posiedzeniu 10 grudnia Rada omówiła bieżącą sytuację na Uczelni oraz
podsumowanie działań Rady w 2020 roku.

Rada Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w 2020 roku, pełnego szczególnych wyzwań
dla władz Uczelni i społeczności akademickiej związanych z całkowitym przejściem na
nauczanie zdalne, ograniczeniami sanitarnymi oraz wyborami nowych władz Uczelni kierując
się zasadą rzetelności oraz bezstronności wspierała Uniwersytet i jego władze w kreowaniu
Uczelni opartej na wspólnych wartościch, odpowiedzialnej społecznie oraz gotowej zmierzyć się
z wyzwaniami dynamicznie zmieniającego sie otoczenia.
Poza wykonywaniem zadań przewidzianych prawem w ramach przyznanych jej
kompetencji, Rada starała aktywnie włączać się w promowanie Uniwersytetu oraz budowanie
współpracy z otoczeniem biznesowym oraz środowiskiem Rad Uczelni.
Kończąc pierwszą kadencję Rady, nowego organu Uniwersytetu i życia akademickiego w
Polsce, chcemy podkreślić , że współpraca z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach oraz
praca w Radzie Uczelni jest dla nas niewątpliwie wyróżnieniem i ogromnym zaszczytem.
Pragniemy wyrazić wdzięczność wszystkim, którzy wspierali nas w naszych działaniach oraz
pomagali wypracować dobre praktyki współpracy w Uniwersytecie dla dobra Uczelni.
Dziękujemy za współpracę władzom Uczelni minionej i obecnej kadencji.

Z wyrazami szacunku
Jolanta Jaworska
Przewodnicząca Rady Uczelni
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Członkowie Rady:
adw. Roman Kusz
prof. dr hab. Marian Oslislo
dr hab. Krystian Pera, prof. UE
Małgorzata Szwarc
prof. dr hab. Janusz Wywiał
Przewodniczący Samorządu Studenckiego:
Bogdan Matyja
Justyna Gołąbek

SYNTEZA DZIAŁANOSCI RADY W 2020 ROKU
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Rada uczestniczyła w 10 posiedzeniach Senatu i odbyła 18 posiedzeń Rady Uczelni w tym 14
zdalnie, w następujących terminach:
30 stycznia, 4 i 11 marca, 20 kwietnia, 18 maja, 5, 15 i 22 czerwca, 8 i 28 lipca, 10, 28 i 30
września, 9 i 29 października, 26 listopada,10 grudnia oraz planowane na 22 grudnia.

W 2020 roku Rada podjęła 10 uchwał:
1/2020 w sprawie zaopiniowania planu rzeczowo-finansowego na 2020;
2/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za
2019 rok;
3/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok;
4/2020 w przedmiocie zwrócenia się do Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach o
zaopiniowanie kandydata na Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na
kadencję 2020-2024;
5/2020 w sprawie wskazania kandydatów na Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w
Katowicach w wyborach na kadencję 2020-2024;
6/2020 w sprawie wystosowania wniosku do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
dotyczącego ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku
funkcyjnego Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach wybranego na
kadencję 2020-2024;
7/2020 w sprawie wyrażenia zgody na wykonywanie dodatkowego zajęcia
zarobkowego przez Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach;
8/2020 w sprawie przyznania dodatku zadaniowego dla Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach wybranego na kadencję 2020-2024;
9/2020 w sprawie zaopiniowania projektu zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego w
Katowicach;
10/2020 w sprawie zaopiniowania Planu rzeczowo-finansowego na 2021 rok - wersji wstępnej.
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