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Sprawa: opinia Rady uczelni na temat projektu prowizorium budżetowego na rok 2020 

 

Jego Magnificencjo Rektorze, 

Rada uczelni opiniuje negatywnie (Uchwała nr 1/01/2020 Rady Uczelni Politechniki Opolskiej z 
dnia 7 stycznia 2020 roku) przekazany projekt prowizorium budżetowego na rok 2020. Nasza decyzja 
jest podyktowana przede wszystkim negatywnym wynikiem finansowym w kwocie: 
 -7.127 T PLN, jak również wątpliwościami dotyczącymi poszczególnych pozycji w rachunku wyników.  

Zdajemy sobie sprawę z faktu, że na przygotowanie projektu potrzeba było dość dużo czasu  
i że jest to zadanie bardzo złożone. Sądzimy, że warto jest plany działań JM Rektora, o których 
byliśmy informowani na naszym spotkaniu dnia 7 stycznia 2020 w zakresie racjonalizacji kosztów, 
ująć już w projekcie prowizorium i dążyć do ich efektywnej realizacji. Rozumiemy powagę sytuacji w 
jakiej znalazła się uczelnia, dlatego rekomendujemy aby sporządzić kolejną wersję planu  
w rozsądnym terminie, tak aby obejmowała ona jak najwięcej inicjatyw środowiska uczelni (a nie 
tylko JM Rektora) zmierzających do obniżenia kosztów w zakresach, za które są odpowiedzialne 
kluczowe osoby.  

Na naszym następnym spotkaniu dnia 21 stycznia będziemy mogli dokładniej przeanalizować 
przekazany projekt prowizorium, ponieważ konieczna jest analiza kont księgowych oraz zapisów na 
nich, które w późniejszym efekcie tworzą projekt prowizorium. Sądzimy, że będziemy wtedy mogli 
wspólnie ustalić, które kwoty w projekcie są mniej realne a które bardziej.  

Na naszych spotkaniach jeszcze w zeszłym roku poruszaliśmy kwestię interwałów czasowych w 
których powstaje rachunek wyników. Są one znacząco opóźnione i będziemy dążyć do tego aby na 
potrzeby monitorowania gospodarki finansowej na uczelni obowiązywała zasada raportów 
kwartalnych pokazujących plan oraz jego realizację. Postaramy się w tym temacie podzielić naszą 
wiedzą oraz doświadczeniami ze służbami finansowo-księgowymi uczelni. Być może okaże się to 
pomocne w wypracowaniu dobrych praktyk, które będą obowiązywały na uczelni wspierając JM 
Rektora w sprawnym zarządzaniu uczelnią a nam jako radzie pozwolą wypełniać swój ustawowy 
obowiązek jakim jest monitorowanie sytuacji finansowej uczelni.  
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