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1. Wprowadzenie 

 

Pierwsza Rada Uczelni Politechniki Opolskiej powołana została uchwałą nr 299 Senatu 

Politechniki Opolskiej z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania pierwszej rady uczelni.  

Pierwsza Rada Uczelni funkcjonowała w okresie od dnia 10 kwietnia do dnia 31 grudnia 2020 

roku. Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) oraz § 17 ust. 1 i § 22 ust. 1 pkt 4 statutu 

Politechniki Opolskiej Rada Uczelni Politechniki Opolskiej powołana została uchwałą nr 

50 Senatu Politechniki Opolskiej z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie powołania członków Rady 

Uczelni Politechniki Opolskiej na kadencję trwającą od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia                     

2024 r. Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), w skład Rady Uczelni Politechniki 

Opolskiej wchodzi również przewodniczący Samorządu Studenckiego. Zgodnie z Regulaminem 

Rady Uczelni Politechniki Opolskiej informacje dotyczące prac realizowanych przed radę oraz 

jej funkcjonowania są jawne dla wspólnoty uczelni i są udostępnione na stronie uczelni 

(www.ru.po.opole.pl) oraz w intranecie w zakładce UCZELNIA.  
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2. Uchwały 

 

W 2020 roku Rada Uczelni Politechniki Opolskiej podjęła 28 uchwał: 

1. Uchwała nr 1/01/2020 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 7 stycznia 2020 r.                          

w sprawie opinii dot. prowizorium planu rzeczowo-finansowego uczelni na rok 2020. 

2. Uchwała nr 2/01/2020 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 21 stycznia 2020 r.                         

w sprawie zgłaszania i wskazywania kandydatów na funkcję rektora w wyborach na 

kadencję 2020-2024. 

3. Uchwała nr 3/01/2020 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 27 stycznia 2020 r.                           

w sprawie wyłączenia z posiedzeń rady dr hab. inż. Jarosława Mamali. 

4. Uchwała nr 4/02/2020 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 7 lutego 2020 r.                                

w sprawie uczestniczenia w pracach Rady Uczelni dr hab. inż. Jarosława Mamali. 

5. Uchwała nr 5/02/2020 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 25 lutego 2020 r.                              

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności rady za rok 2019. 

6. Uchwała nr 6/03/2020 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 24 marca 2020 r.                                 

w sprawie podejmowania uchwał z wykorzystaniem narzędzi on-line. 

7. Uchwała nr 7/03/2020 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 30 marca 2020 r.                              

w sprawie Procedury Rady Uczelni Politechniki Opolskiej zmierzającej do wskazania 

kandydatów na funkcję rektora w wyborach na kadencję 2020-2024. 

8. Uchwała nr 8/04/2020 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 3 kwietnia 2020 r.                            

w sprawie wskazania kandydata na funkcję rektora Politechniki Opolskiej w wyborach na 

kadencję 2020-2024. 

9. Uchwała nr 9/04/2020 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 14 kwietnia 2020 r.                          

w sprawie Regulaminu Rady Uczelni. 

10. Uchwała nr 10/05/2020 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 13 maja 2020 r.                                 

w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Uczelni z dnia 23 kwietnia 2020 r. 

11. Uchwała nr 11/05/2020 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 13 maja 2020 r.                             

w sprawie wyboru Sekretarza Rady Uczelni Politechniki Opolskiej – Bartosza Poloka. 

12. Uchwała nr 12/05/2020 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 13 maja 2020 r.                              

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019. 

13. Uchwała nr 13/05/2020 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 13 maja 2020 r.                             

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykorzystania subwencji. 
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14. Uchwała nr 14/05/2020 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 13 maja 2020 r.                           

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Uczelni Politechniki Opolskiej – dra hab. 

inż. Jarosława Mamali. 

15. Uchwała nr 15/06/2020 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 16 czerwca 2020 r.                        

w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Uczelni. 

16. Uchwała nr 16/06/2020 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 16 czerwca 2020 r.                         

w sprawie rekomendacji Senatowi Politechniki Opolskiej kandydata na przewodniczącego 

Rady Uczelni. 

17. Uchwała nr 17/06/2020 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 25 czerwca 2020 r.                        

w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Uczelni. 

18. Uchwała nr 18/06/2020 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 25 czerwca 2020 r.                        

w sprawie zaopiniowania planu rzeczowo-finansowego na rok 2020. 

19. Uchwała nr 19/06/2020 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 25 czerwca 2020 r.                       

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 

2019. 

20. Uchwała nr 20/06/2020 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 25 czerwca 2020 r.                       

w sprawie wniosku o wynagrodzenie rektora Politechniki Opolskiej. 

21. Uchwała nr 21/09/2020 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 1 września 2020 r.                       

w sprawie wyboru Sekretarza Rady Uczelni Politechniki Opolskiej. 

22. Uchwała nr 22/09/2020 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 1 września 2020 r.                       

w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Uczelni z dnia 25 czerwca 2020 r. 

23. Uchwała nr 23/09/2020 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 1 września 2020 r.                      

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Senatu Politechniki Opolskiej w sprawie zmian 

w statucie Politechniki Opolskiej. 

24. Uchwała nr 24/10/2020 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 13 października 2020 r. 

w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Uczelni z dnia 1 września 2020 r. 

25. Uchwała nr 25/12/2020 z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu                         

z posiedzenia Rady Uczelni z dnia 13 października 2020 r. 

26. Uchwała nr 26/12/2020 z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie zaopiniowania korekty planu 

rzeczowo-finansowego na rok 2020. 

27. Uchwała nr 27/12/2020 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 22 grudnia 2020 r.                           

w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Uczelni z dnia 8 grudnia 2020 r. 
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28. Uchwała nr 28/12/2020 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 22 grudnia 2020 r.                      

w sprawie zaopiniowania prowizorium planu rzeczowo-finansowego na rok 2021. 

 

Uchwały Rady są dostępne na stronie https://ru.po.opole.pl/index.php/dokumenty/uchwaly. 
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8 
 

3. Zmiany w składzie osobowym Rady Uczelni 

 

Na dzień 1 stycznia 2020 r. skład Rady Uczelni przedstawiał się następująco: Małgorzata 

Adamska – sekretarz Rady Uczelni, Andrzej Lepich, Jarosław Mamala, Bartosz Polok – 

przewodniczący Samorządu Studenckiego PO, Zygmunt Szulc, Roman Ulbrich – 

wiceprzewodniczący Rady Uczelni, Paweł Zieliński – przewodniczący Rady Uczelni. W dniu 27 

stycznia 2020 roku na posiedzeniu Rady Uczelni Pan profesor Jarosław Mamala w związku                     

z wolą kandydowania na funkcję rektora w wyborach na kadencję 2020-2024, przekazał radzie 

oficjalne pismo z prośbą o wyłączenie jego osoby z posiedzeń rady w terminie od 1 lutego do 

31 marca 2020 roku, jednocześnie zwracając się z prośbą o zawieszenie jego wynagrodzenia 

wynikającego z bycia członkiem Rady Uczelni. Rada Uczelni uchwałą nr 3/01/2020 z dnia 27 

stycznia 2020 r. w sprawie wyłączenia z posiedzeń rady dr hab. inż. Jarosława Mamali wyraziła 

zgodę na wyłączenie z posiedzeń Rady Uczelni Politechniki Opolskiej na okres od 1 lutego 2020 

roku do 31 marca 2020 roku dr hab. inż. Jarosława Mamalę. Rada Uczelni uchwałą nr 

4/02/2020 z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie uczestniczenia w pracach Rady Uczelni dr hab. 

inż. Jarosława Mamali przyjęła do akceptującej wiadomości decyzję Członka Rady Uczelni dr 

hab. inż. Jarosława Mamali o powstrzymaniu się od uczestniczenia w pracach Rady                                         

i obecnością na jej posiedzeniach, z jednoczesnym zrzeczeniem się wynagrodzenia z tytułu 

członkostwa w Radzie Uczelni, na okres od 1 lutego 2020 roku do 31 marca 2020 roku                               

w związku z kandydowaniem przez niego na funkcję Rektora Politechniki Opolskiej. W związku 

z rezygnacją z członkostwa w Radzie Uczelni z dnia 20 kwietnia 2020 r. złożoną przez dr inż. 

Małgorzatą Adamską i wygaśnięciem jej członkostwa 30 kwietnia 2020 r, Rada Uczelni 

uchwałą nr 11/05/2020 z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie wyboru Sekretarza Rady Uczelni 

Politechniki Opolskiej – Bartosza Poloka, wybrała Pana Bartosza Poloka na Sekretarza Rady 

Uczelni Politechniki Opolskiej. Na posiedzeniu w dniu 13 maja 2020 r. Rada Uczelni podjęła 

również uchwałę nr 14/05/2020 z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie wyboru 

Wiceprzewodniczącego Rady Uczelni Politechniki Opolskiej – dra hab. inż. Jarosława Mamali, 

procedowaną w związku z rezygnacją z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Uczelni Pana prof. 

dra hab. inż. Romana Ulbricha. W dniu 18 maja 2020 r. Przewodniczący Rady Pan Paweł 

Zieliński złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Na podstawie § 5 ust. 3 uchwały nr 282 Senatu 

Politechniki Opolskiej z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie określenia sposobu powołania 

pierwszej rady uczelni, zgodnie z zapisami statutu Politechniki Opolskiej, w związku                                        
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z wygaśnięciem członkostwa w Radzie Uczelni Politechniki Opolskiej dr inż. Małgorzaty 

Adamskiej – przedstawiciela Uczelni i p. Pawła Zielińskiego – przedstawiciela spoza wspólnoty 

Uczelni, Senat Politechniki Opolskiej uchwałą nr 433 z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie 

uzupełnienia składu Rady Uczelni Politechniki Opolskiej powołał Pana mgra Andrzeja Starucha 

jako przedstawiciela spoza wspólnoty Uczelni oraz Pana mgra inż. Rafała Sosnowskiego jako 

przedstawiciela Uczelni do Rady Uczelni Politechniki Opolskiej. Rada Uczelni uchwałą nr 

16/06/2020 z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie rekomendacji Senatowi Politechniki Opolskiej 

kandydata na przewodniczącego Rady Uczelni rekomendowała Senatowi Politechniki 

Opolskiej Andrzeja Lepicha na przewodniczącego Rady Uczelni Politechniki Opolskiej. Senat 

Politechniki Opolskiej uchwałą nr 446 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru 

przewodniczącego pierwszej Rady Uczelni wybrał Pana mgra Andrzeja Starucha na 

przewodniczącego Rady Uczelni, na okres od dnia 24 czerwca 2020 r. do dnia 31 grudnia                 

2020 r. Dnia 2 lipca 2020 r. na nową Przewodniczącą Samorządu Studenckiego Politechniki 

Opolskiej wybrana została Pani Mariola Wełniak - studentka Wydziału Wychowania 

Fizycznego i Fizjoterapii i na mocy art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo                  

o szkolnictwie wyższym i nauce weszła w skład Rady Uczelni Politechniki Opolskiej zastępując 

Pana Bartosza Poloka. Rada Uczelni uchwałą nr 21/09/2020 z dnia 1 września 2020 r.                                 

w sprawie wyboru Sekretarza Rady Uczelni Politechniki Opolskiej wybrała mgra inż. Rafała 

Sosnowskiego na Sekretarza Rady Uczelni Politechniki Opolskiej. W dniu 13 października                    

2020 r. członek Rady Uczelni Pan profesor Roman Ulbrich złożył rezygnację z pełnionej funkcji. 

Na podstawie art. 20 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce oraz § 5 ust. 3 uchwały nr 282 Senatu Politechniki Opolskiej z dnia 8 marca 2019 r.                         

w sprawie określenia sposobu powołania pierwszej rady uczelni, zgodnie z zapisami statutu 

Politechniki Opolskiej, w związku z wygaśnięciem członkostwa w Radzie Uczelni Politechniki 

Opolskiej prof. dra hab. inż. Romana Ulbricha – przedstawiciela Uczelni, Senat Politechniki 

Opolskiej uchwałą nr 37 z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie uzupełnienia składu Rady Uczelni 

Politechniki Opolskiej powołał Pana prof. dra hab. inż. Janusza Pospolitę jako przedstawiciela 

Uczelni do Rady Uczelni Politechniki Opolskiej. Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 

20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 17 ust. 1 i § 22 ust. 1 pkt 4 

statutu Politechniki Opolskiej uchwałą nr 50 Senatu Politechniki Opolskiej z dnia 16 grudnia 

2020 r. w sprawie powołania członków Rady Uczelni Politechniki Opolskiej oraz na mocy  art. 

19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce na 



10 
 

kadencję trwającą od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2024 r. powołana została Rada Uczelni 

Politechniki Opolskiej w składzie: mgr Andrzej Staruch, prof. dr hab. inż. Janusz Pospolita, dr 

hab. Zbigniew Borysiuk, Mariola Wełniak,  mgr inż. Artur Kruszewski, mgr Jacek Połącarz oraz 

mgr inż. Rafał Sosnowski. 
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4. Zadania zrealizowane przez Radę Uczelni w 2020 r. 

 

4.1 Opiniowanie projektu zmian do Statutu Politechniki Opolskiej 

Rada Uczelni uchwałą nr 23/09/2020 z dnia 1 września 2020 r. w sprawie zaopiniowania 

projektu uchwały Senatu Politechniki Opolskiej w sprawie zmian w statucie Politechniki 

Opolskiej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Senatu Politechniki Opolskiej  w sprawie 

zmian w statucie Politechniki Opolskiej. Projekt uchwały dotyczył zmian w zakresie określenia 

uroczystości akademickich oraz możliwości składania przez osoby przyjęte na studia w formie 

pisemnej lub elektronicznej ślubowania. 

 

4.2 Zmiana Regulaminu Rady Uczelni 

Rada Uczelni uchwałą nr 9/04/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie Regulaminu Rady 

Uczelni uchwaliła nowy Regulamin określający tryb jej funkcjonowania i jednocześnie z dniem 

wejścia w życie regulaminu straciła moc uchwała nr 2/06/2019 Rady Uczelni Politechniki 

Opolskiej z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu Rady Uczelni. Nowy regulamin 

został podzielony na cztery działy: Postanowienia ogólne, Funkcje pełnione w Radzie Uczelni, 

Posiedzenia Rady Uczelni, Postanowienia końcowe. W dziale pierwszym m.in. określono, że 

Rada Uczelni działa w sposób kolegialny, członkowie Rady wybierają ze swojego grona 

wiceprzewodniczącego, który pochodzi ze wspólnoty Uczelni oraz sekretarza. W dziale drugim 

określono szczegółowe kompetencje przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz 

sekretarza. W dziale trzecim określono zasady dotyczące zwoływania posiedzeń, głosowania i 

podejmowania uchwał, protokołowania oraz obecności na posiedzeniach. W dziale czwartym 

m.in. przyjęto, że prawo interpretacji postanowień regulaminu przysługuje wyłącznie Radzie 

Uczelni oraz, że zmiana lub uchwalenie nowego regulaminu następuje w drodze uchwały Rady 

podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków. 

4.3 Udział w wyborach Rektora Politechniki Opolskiej na kadencję 2020-2024 

Rada Uczelni uchwałą nr 2/01/2020 z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie zgłaszania                                

i wskazywania kandydatów na funkcję rektora w wyborach na kadencję 2020-2024 podjęła 

następujące rozstrzygnięcia:  zdecydowała, że nie będzie zgłaszać do Uczelnianej Komisji 

Wyborczej kandydatów na rektora; wskaże w formie uchwały, kandydatów na rektora, po 

uzyskaniu opinii Senatu Politechniki Opolskiej; dokona wskazania zgodnie z Procedurą Rady 
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Uczelni Politechniki Opolskiej zmierzającą do wskazania kandydatów na funkcję rektora                         

w wyborach na kadencję 2020-2024 stanowiącej załącznik do powyższej uchwały. Rada 

Uczelni dokonała korekty powyższej procedury m.in. w zakresie możliwości prowadzenia 

czynności z wykorzystaniem narzędzi on-line - załącznik do uchwały nr 7/03/2020 Rady Uczelni 

Politechniki Opolskiej z dnia 30 marca 2020 r. Rada Uczelni uchwałą nr 8/04/2020 z dnia                           

3 kwietnia 2020 r. w sprawie wskazania kandydata na funkcję rektora Politechniki Opolskiej                  

w wyborach na kadencję 2020-2024 uznała, iż nie wskaże kandydatów na funkcję rektora 

Politechniki Opolskiej w wyborach na kadencję 2020-2024. Żaden z kandydatów nie zgłosił 

woli wskazania przez Radę Uczelni. 

 

4.4 Monitorowanie gospodarki finansowej uczelni 

Rada Uczelni negatywnie zaopiniowała (uchwała nr 1/01/2020 Rady Uczelni Politechniki 

Opolskiej z dnia 7 stycznia 2020 roku) przekazany projekt prowizorium budżetowego na rok 

2020, uzasadniając decyzję negatywnym wynikiem finansowym w kwocie: -7.127 T PLN, jak 

również wątpliwościami dotyczącymi poszczególnych pozycji w rachunku wyników. Rada 

Uczelni po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania 

rocznego sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. uchwałą nr 

12/05/2020 z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 

2019 zatwierdziła sprawozdanie finansowe za rok 2019. W dniu 25 czerwca 2020 r. na 

posiedzeniu Rady Uczelni procedowano m.in. uchwały w sprawie zaopiniowania planu 

rzeczowo-finansowego na rok 2020 oraz w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania 

planu rzeczowo-finansowego za rok 2019. Podjęcie rozstrzygnięć w obu przypadkach było 

poprzedzone szeroką dyskusją, w której wzięły, także udział i odpowiadały na pytania 

członków Rady Panie: z-ca Kwestora mgr Małgorzata Brożonowicz oraz dyrektor Działu Kadr 

mgr Anna Artemska. Rada Uczelni uchwałą nr 18/06/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie 

zaopiniowania planu rzeczowo-finansowego na rok 2020 pozytywnie zaopiniowała plan 

rzeczowo-finansowy na rok 2020 oraz uchwałą nr 19/06/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w 

sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2019 

zatwierdziła sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2019. Rada 

Uczelni uchwałą nr 26/12/2020 z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie zaopiniowania korekty 

planu rzeczowo-finansowego na rok 2020 pozytywnie zaopiniowała korektę planu rzeczowo-



13 
 

finansowego na rok 2020. Podjęcie powyższej uchwały poprzedzone było dyskusją, w której 

oprócz członków Rady, wzięli udział Rektor Pan dr hab. inż. Marcin Lorenc oraz Pani mgr 

Małgorzata Brożonowicz. Rada Uczelni, w grudniu 2020 r. podjęła, także uchwałę nr 

28/12/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zaopiniowania prowizorium planu rzeczowo-

finansowego na rok 2021. Rada Uczelni po dyskusji, w której wzięli udział Rektor Pan dr hab. 

inż. Marcin Lorenc, Pani mgr Małgorzata Brożonowicz oraz Pani mgr Anna Artemska 

pozytywnie zaopiniowała prowizorium planu rzeczowo-finansowego na rok 2021. 

 

4.5 Inne zadania zrealizowane przez Radę Uczelni 

Rada Uczelni w 2020 r. dokonała szeregu innych czynności, do których należało m.in. 

przyjęcie sprawozdania z działalności Rady za rok 2019. Rada Uczelni zobowiązała 

Przewodniczącego Rady do zwrócenia się z prośbą do Przewodniczącego Senatu Politechniki 

Opolskiej o włączenie do porządku obrad w dniu 18 marca 2020 r. punktu dotyczącego 

prezentacji sprawozdania członkom Senatu. Niestety ze względów epidemiologicznych 

powyższe posiedzenie Senatu Politechniki Opolskiej  zostało odwołane. Rada Uczelni w dniu 

24 marca 2020 r. podjęła uchwałę w sprawie podejmowania uchwał z wykorzystaniem 

narzędzi on-line, ustalając zasady funkcjonowania Rady w związku z czasowym ograniczeniem 

funkcjonowania Politechniki Opolskiej, z powodu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania 

COVID-19. Rada Uczelni na podstawie art. 140 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce wystąpiła z wnioskiem do ministra właściwego do spraw 

szkolnictwa wyższego i nauki o ustalenie wynagrodzenia i dodatku funkcyjnego dla rektora 

Politechniki Opolskiej dra hab. inż. Marcina Lorenca na kadencję 2020-2024 (Uchwała nr 

20/06/2020 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wniosku 

o wynagrodzenie rektora Politechniki Opolskiej). Wniosek, o którym mowa powyżej został 

sporządzony i wysłany przez przewodniczącego Rady Uczelni Politechniki Opolskiej. 

Członkowie Rady, Pan Przewodniczący Andrzej Staruch, Rafał Sosnowski oraz Pan dr. hab. inż. 

Jarosław Mamala brali udział w posiedzeniach organizowanych on-line przez Polskie Forum 

Akademicko-Gospodarcze dotyczących utworzenia Ośrodka Współpracy Rad Uczelni. 
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5. Podsumowanie  

Niewątpliwie zaznaczyć należy, że funkcjonowanie Rady Uczelni Politechniki Opolskiej                     

w roku 2020 odbywało się równolegle z podejmowanymi działaniami prewencyjnymi                                   

w Politechnice Opolskiej w związku z zagrożeniem zdrowia publicznego spowodowanym 

zakażeniami koronawirusem SARS-Co V-2 jak i w ramach rozwiązań związanych                                                 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Rada Uczelni w 2020 roku 

podjęła dwadzieścia osiem uchwał, na szesnastu posiedzeniach, co w porównaniu                                      

z jedenastoma podjętymi uchwałami w roku 2019 stanowi znaczny wzrost, wynikający                                    

z bieżących potrzeb funkcjonowania Rady jak i całej Politechniki Opolskiej. Rok 2020 zakończył 

kadencję pierwszej Rady Uczelni Politechniki Opolskiej. W tym samych roku Senat Politechniki 

Opolskiej dokonał powołania nowych członków Rady Uczelni Politechniki Opolskiej na 

kadencję trwającą od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2024 r. 

 

 

 

 


