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Skład Rady Uczelni na kadencję 2021-2024:  

  

• mgr Andrzej Staruch – Przewodniczący Rady Uczelni  

• prof. dr hab. inż. Janusz Pospolita – Wiceprzewodniczący Rady 

Uczelni 

• prof. dr hab. Zbigniew Borysiuk 

• Mariola Wełniak – przewodnicząca Samorządu Studenckiego PO  

• mgr inż. Artur Kruszewski 

• mgr Jacek Połącarz 

• mgr inż. Rafał Sosnowski – sekretarz Rady Uczelni  

  

  

  

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 
Spis treści ...................................................................................... 3 

1. Wprowadzenie .......................................................................... 4 

2. Uchwały ................................................................................... 5 

3. Powołanie Rady Uczelni i wybór osób funkcyjnych ......................... 8 

4. Zadania zrealizowane przez Radę Uczelni w 2021 r. ....................... 9 

4.1 Opiniowanie projektu nowego Statutu Politechniki Opolskiej ........... 9 

4.2 Monitorowanie gospodarki finansowej uczelni ............................... 9 

4.3 Inne zadania zrealizowane przez Radę Uczelni ............................ 11 

5. Podsumowanie ........................................................................ 13 

 

 

  

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

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 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) oraz § 17 ust. 1 

i § 22 ust. 1 pkt 4 statutu Politechniki Opolskiej stanowiącego załącznik do 

uchwały nr 345 Senatu Politechniki Opolskiej z dnia 04.09.2019 r., obecna 

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 2022 r. poz. 574, 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 2021 roku Rada Uczelni Politechniki Opolskiej podjęła 21 uchwał: 

1. Uchwała nr 1/2021 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 19 stycznia 

2021 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Uczelni 

Politechniki Opolskiej. 

2. Uchwała nr 2/2021 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 19 stycznia 

2021 r. w sprawie wyboru Sekretarza Rady Uczelni Politechniki Opolskiej. 

3. Uchwała nr 3/2021 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 19 stycznia 

2021 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Uczelni z 

dnia 22 grudnia 2020 r. 

4. Uchwała nr 4/2021 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 19 stycznia 

2021 r. w sprawie rekomendacji Senatowi Politechniki Opolskiej 

kandydata na przewodniczącego Rady Uczelni Politechniki Opolskiej. 

5. Uchwała nr 5/2021 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 16 marca 

2021 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Uczelni z 

dnia 19 stycznia 2021 r. 

6. Uchwała nr 6/2021 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 16 marca 

2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady za rok 

2020. 

7. Uchwała nr 7/2021 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 27 kwietnia 

2021 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Uczelni z 

dnia 16 marca 2021 r. 

8. Uchwała nr 8/2021 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 27 kwietnia 

2021 r. w sprawie zaopiniowania procesu informatyzacji Politechniki 

Opolskiej. 

9. Uchwała nr 9/2021 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 25 maja 

2021 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Uczelni z 

dnia 27 kwietnia 2021 r. 

10. Uchwała nr 10/2021 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 25 

maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu 

rzeczowo-finansowego za rok 2020. 
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11. Uchwała nr 11/2021 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 25 

maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 

2020. 

12. Uchwała nr 12/2021 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 29 

czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady 

Uczelni z dnia 25 maja 2021 r. 

13. Uchwała nr 13/2021 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 29 

czerwca 2021 r. w sprawie zaopiniowania planu rzeczowo-finansowego 

na rok 2021. 

14. Uchwała nr 14/2021 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 7 

września 2021 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady 

Uczelni z dnia 29 czerwca 2021 r. 

15. Uchwała nr 15/2021 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 7 

września 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu Statutu Politechniki 

Opolskiej. 

16. Uchwała nr 16/2021 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 21 

września 2021 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady 

Uczelni z dnia  7 września 2021 r. 

17. Uchwała nr 17/2021 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 21 

września 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu Statutu Politechniki 

Opolskiej. 

18. Uchwała nr 18/2021 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 21 

grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady 

Uczelni z dnia 21 września 2021 r.  

19. Uchwała nr 19/2021 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 21 

grudnia 2021 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta na potrzeby 

wykonania badania rocznego sprawozdania finansowego w latach 2021-

2022. 

20. Uchwała nr 20/2021 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 21 

grudnia 2021 r. w sprawie zaopiniowania korekty planu rzeczowo-

finansowego na rok 2021. 
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21. Uchwała nr 21/2021 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 21 

grudnia 2021 r. w sprawie zaopiniowania prowizorium planu rzeczowo-

finansowego na rok 2022. 

 

Uchwały Rady są dostępne na stronie: 

https://ru.po.opole.pl/index.php/dokumenty/uchwaly. 
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3. Powołanie Rady Uczelni i wybór osób funkcyjnych 

 

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 2021 r. poz. 478, z późn. zm.), w skład Rady Uczelni 

Politechniki Opolskiej wchodzi również przewodniczący Samorządu 

Studenckiego.  

Rada Uczelni zgodnie z uchwalonym Regulamin jej funkcjonowania 

uchwałą nr 1/2021 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 19 stycznia 

2021 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Uczelni Politechniki 

Opolskiej wybrała prof. dra hab. inż. Janusz Pospolitę na 

Wiceprzewodniczącego Rady, który zgodnie z § 9 Regulaminu Rady 

wykonywał czynności należące do Przewodniczącego Rady do dnia wyboru 

nowego Przewodniczącego. 

Rada Uczelni zgodnie z uchwalonym Regulamin jej funkcjonowania 

uchwałą nr 2/2021 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 19 stycznia 

2021 r. w sprawie wyboru Sekretarza Rady Uczelni Politechniki Opolskiej 

wybrała na tą funkcję mgra inż. Rafała Sosnowskiego. 

Rada Uczelni na posiedzeniu w dniu 19 stycznia 2021 r. podjęła, także 

uchwałę nr 4/2021 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 19 stycznia 

2021 r. w sprawie rekomendacji Senatowi Politechniki Opolskiej kandydata 

na przewodniczącego Rady Uczelni Politechniki Opolskiej. Rada Uczelni w 

głosowaniu tajnym rekomendowała Senatowi Politechniki Opolskiej wybór 

na przewodniczącego Rady Pana mgra Andrzeja Starucha. 

Senat Politechniki Opolskiej w dniu 27 stycznia 2021 r. uchwałą nr 64 w 

sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Uczelni Politechniki Opolskiej 

wybrał Pana mgra Andrzeja Starucha na przewodniczącego Rady na okres 

od dnia wyboru do dnia 31 grudnia 2024 r.  
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4. Zadania zrealizowane przez Radę Uczelni w 2021 r. 

 

4.1 Opiniowanie projektu nowego Statutu Politechniki 

Opolskiej 

 

Rada Uczelni na dwóch kolejnych posiedzeniach w dniu 7 września 2021 

r. oraz dnia 21 września 2021 r. podjęła dwie uchwały opiniujące w sprawie 

projektów nowego Statutu Politechniki Opolskiej, przedstawiając swoje 

stanowisko w przedmiotowej sprawie. Były to uchwała nr 15/2021 Rady 

Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 7 września 2021 r. w sprawie 

zaopiniowania projektu Statutu Politechniki Opolskiej oraz uchwała nr 

17/2021 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 21 września 2021 r. w 

sprawie zaopiniowania projektu Statutu Politechniki Opolskiej.  

Senat Politechniki Opolskiej na posiedzeniu w dniu 22 września 2021 

uchwalił nowy Statut Politechniki Opolskiej stanowiący załącznik do uchwały 

nr 133 Senatu Politechniki Opolskiej z dnia 22.09.2021 r. Dokonano zmian 

w porównaniu z wcześniej obowiązującym Statutem Uczelni w zakresie 

funkcjonowania Rady. Zmiany te dotyczyły przede wszystkim sposobu 

wyboru członków Rady oraz dodano zapis stanowiący, że Rada ma 

obowiązek przedstawić opinię w sprawach określonych w ustawie lub w 

statucie w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku. 

4.2 Monitorowanie gospodarki finansowej uczelni 

 

Rada Uczelni na posiedzeniu w dniu 25 maja 2021 r. podjęła dwie 

uchwały dotyczące finansów Politechniki Opolskiej w roku 2020 i 

zatwierdziła sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 

2020 oraz sprawozdanie finansowego za rok 2020. Były to uchwała nr 

10/2021 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 25 maja 2021 r. w 

sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-

finansowego za rok 2020 oraz uchwała nr 11/2021 Rady Uczelni Politechniki 

Opolskiej z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego za rok 2020. Podjęcie powyższych uchwał poprzedzone było 
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dyskusją, w której brała udział i odpowiadała na pytania członków Rady Pani 

Małgorzata Brożonowicz. Poruszono m.in. kwestie dotyczące: projektów 

realizowanych na Politechnice Opolskiej (Reed, Inżynier XXI wieku), staży 

dla studentów, kosztów dotyczących ochrony i usług porządkowych, 

podróży służbowych, pozycji kosztowych związanych z wynagrodzeniami, 

nakładów finansowych na wydział w Kędzierzynie-Koźlu,  funduszu 

socjalnego, remontów akademików i innych prac remontowych, inwestycji 

długoterminowych oraz krótkoterminowych, zadań inwestycyjnych (m.in. 

remont budynku ,,Lipsk”), obligacji przekazanych Politechnice Opolskiej, 

wynagrodzeń rocznych, pracowniczych planów kapitałowych, godzin 

ponadwymiarowych dla nauczycieli akademickich oraz sposobie planowania 

wydatków przez jednostki organizacyjne uczelni. 

Rada Uczelni na posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2021 r. podjęła uchwałę   

nr 13/2021 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 29 czerwca 2021 r. w 

sprawie zaopiniowania planu rzeczowo-finansowego na rok 2021 i 

pozytywnie zaopiniowała plan rzeczowo-finansowy na rok 2021. W 

posiedzenie oprócz członków Rady Uczelni wzięli również, udział JM Rektor 

Politechniki Opolskiej dr hab. inż. Marcin Lorenc oraz Pani Małgorzata 

Brożonowicz. Na posiedzeniu omówiono kwestie dotyczące finansów 

Uczelni, z uwzględnieniem lat ubiegłych oraz planowanych rozwiązań w roku 

2021 r. i w latach następnych. Poruszono, także kwestie dotyczące m.in. 

elektronicznego systemu ochrony, spadku wysokości kosztów utrzymania 

akademików, stron internetowych oraz planowego zysku za rok 2021 r.  

Rada Uczelni na posiedzeniu w dniu 21 grudnia 2021 r. podjęła trzy 

uchwały dotyczące gospodarki finansowej uczelni: uchwała nr 19/2021 

Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie 

wyboru biegłego rewidenta na potrzeby wykonania badania rocznego 

sprawozdania finansowego w latach 2021-2022, uchwała nr 20/2021 Rady 

Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie 

zaopiniowania korekty planu rzeczowo-finansowego na rok 2021 oraz 

uchwała nr 21/2021 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z dnia 21 grudnia 

2021 r. w sprawie zaopiniowania prowizorium planu rzeczowo-finansowego 
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na rok 2022. Rada Uczelni Politechniki Opolskiej, zgodnie z regulaminem 

zamówień publicznych obowiązującym w Uczelni, postanowiła dokonać 

wyboru biegłego rewidenta, firmy:  "BAD-BIL" BIURO EKSPERTYZ I 

BADANIA BILANSÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z 

siedzibą w Opolu (NIP: 7540025119, KRS: 0000086309), jako wykonawcę 

usługi badania sprawozdania finansowego za rok 2021 i 2022 na potrzeby 

Politechniki Opolskiej. Rada Uczelni na tym posiedzeniu pozytywnie 

zaopiniowała korektę planu rzeczowo-finansowego na rok 2021 oraz 

prowizorium planu rzeczowo-finansowego na rok 2022. 

4.3 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 2020. 

Została w tym zakresie podjęta uchwała nr 6/2021 Rady Uczelni Politechniki 

Opolskiej z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z 

działalności Rady za rok 2020. Sprawozdania z działalności Rady za rok 

2020 było zaprezentowane na posiedzenie Senatu Politechniki Opolskiej w 

dniu 28 kwietnia 2021 r.  

 Członkowie Rady, Pan Przewodniczący Andrzej Staruch oraz Pan  Rafał 

Sosnowski brali udział w posiedzeniach organizowanych on-line przez 

Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze dotyczących w zakresie 

funkcjonowania Ośrodka Współpracy Rad Uczelni. 

Rada Uczelni podjęła, także uchwałę nr 8/2021 Rady Uczelni Politechniki 

Opolskiej z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie zaopiniowania procesu 

informatyzacji Politechniki Opolskiej. Na posiedzeniu Rady w dniu 27 

kwietnia 2021 r. obecny był JM Rektor Politechniki Opolskiej Pan dr hab. 

inż. Marcin Lorenc, który przedstawił proces informatyzacji Politechniki 

Opolskiej w trzech obszarach. W obszarze dydaktyki wprowadzono e-teczkę 

studenta w roku akademickim 2021/2022, brak obowiązku drukowania 

pracy dyplomowej, składanie przez studentów podań w systemie USOS 

online, obsługę karty doskonalenia przedmiotu wyłącznie elektroniczne, 

elektroniczne indywidualne roczne rozlicznie przeprowadzonych godzin 
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dydaktycznych, prowadzenie egzaminów, prac przejściowych, 

zaliczeniowych przez platformę Moodle, sprawozdania z ćwiczeń, projekty 

w wersji elektronicznej, mobilny USOS na Androida i iOS. W obszarze 

organizacyjnym przedstawiono planowane wprowadzenie w 2021 r.  

delegacji wyłącznie elektronicznie, elektronicznego wniosku zakupowego, 

realizacji prac zleconych z obiegiem elektronicznym. W obszarze 

organizacyjnym i kadrowym przedstawiono program TETA funkcjonujący na 

Uczelni oraz procedowane rozwiązania w zakresie  systemu TETA WEB. 

Rada Uczelni pozytywnie zaopiniowała proces informatyzacji Politechniki 

Opolskiej. 
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5. Podsumowanie  

 

Niewątpliwie zaznaczyć należy, że funkcjonowanie Rady Uczelni 

Politechniki Opolskiej  w roku 2021 odbywało się, podobnie jak w 2020 r. 

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 2021 roku podjęła dwadzieścia jeden uchwał, na ośmiu 

posiedzeniach, w porównaniu z dwudziestoma ośmioma podjętymi 

uchwałami w roku 2020.  

 

 

 


