
 

 

 

 
R-B-SOP.021.1.79.2021 

ZARZĄDZENIE NR 186/2021 

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

z dnia 23 grudnia 2021 r.  
 

w sprawie rozpoczęcia realizacji Projektów Strategicznych 

 

  

Na podstawie § 7 pkt 6 „Regulaminu Realizacji Projektów w Uniwersytecie Ekonomicznym 

we Wrocławiu” stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 192/2020 z dnia 28 października 

2020 r. oraz Zarządzenia nr 61/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu               

z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie implementacji "Strategii 2030 Uniwersytetu Ekonomicznego 

we Wrocławiu", zarządza się, co następuje:  

 

§ 1 

Inicjuje się w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu realizację następujących 

projektów, którym Rada Strategii nadała status strategicznych:    

1. Aktywizacja zespołów eksperckich;  

2. Digitalizacja Obsługi Interesariuszy (DOI); 

3. Mentoring naukowy; 

4. Platforma wirtualnej dydaktyki, re-skillingu i up-skillingu; 

5. Zindywidualizowany system motywacji, rozwoju i oceny pracowników. 

 

 

§ 2 

Celem głównym projektów strategicznych jest odpowiednio: 

1. zwiększenie przychodów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z tytułu 

realizacji usług eksperckich i badawczo-rozwojowych poprzez połączenie aktualnych 

działań podejmowanych przez różne jednostki Uczelni, zapewniając procesom 

komplementarność i spójność, 

2. usprawnienie przebiegu kluczowych procesów administracyjnych w Uczelni, 

skrócenie czasu ich realizacji oraz zapewnienie wyższej jakości informacji poprzez 

wdrożenie rozwiązań organizacyjnych i narzędzi informatycznych eliminujących 

tradycyjny obieg dokumentów. 

3. rozwój szeroko rozumianych kompetencji i umiejętności naukowo-badawczych 

pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,  

4. stworzenie platformy wirtualnej dydaktyki (PWD) oraz wprowadzenie dodatkowych 

narzędzi, programów do prowadzenia zajęć dydaktycznych, a także kształtowania 

odpowiednich kompetencji i umiejętności wśród odbiorców (studentów i 

absolwentów) odpowiadających na potrzeby aktualnego rynku pracy, 



 

 

5. zbudowanie zindywidualizowanego systemu motywacji, rozwoju i oceny bazującego 

na rozwiązaniach i narzędziach, pozwalających pracownikom Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu na znalezienie osobistego znaczenia, poczucia 

wartości i motywacji, które jednocześnie przyczynią się do implementacji pozostałych 

Priorytetów ujętych w  Strategii 2030  Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 

 

§ 3 

1. Ustalona zostaje struktura organizacyjna zespołu projektowego. W skład 

podstawowego zespołu projektowego wchodzą odpowiednio: 

1) Aktywizacja zespołów eksperckich  

a)  kierownik merytoryczny projektu – dr Maja Leszczyńska,  

 b) Komitet Sterujący w składzie: Prorektor ds. Finansów i Rozwoju pełniący funkcję 

Przewodniczącego Komitetu Sterującego, Prorektor ds. Badań i Kadry Akademickiej 

i Kanclerz, 

c) menedżer projektu, 

d) kierownicy merytoryczni zadań. 

 

2) Digitalizacja Obsługi Interesariuszy (DOI) 

a)  kierownik merytoryczny projektu – dr hab. Krzysztof Ryszard Nowosielski, prof. 

UEW, 

b) Komitet Sterujący w składzie: Prorektor ds. Finansów i Rozwoju pełniący funkcję 

Przewodniczącego Komitetu Sterującego, Kanclerz i Kwestor, 

c)  menedżer projektu, 

d)  kierownicy merytoryczni zadań. 

 

3) Mentoring naukowy 

a)  kierownik merytoryczny projektu – dr hab. inż. Katarzyna Piórkowska, prof. UEW, 

b) Komitet Sterujący w składzie: Prorektor ds. Badań i Kadry Akademickiej pełniąca 

funkcję Przewodniczącej Komitetu Sterującego, Dyrektor Centrum Obsługi Badań 

Naukowych i Zastępca Dyrektora Biblioteki Głównej, 

c)  menedżer projektu, 

d)  kierownicy merytoryczni zadań. 

 

4) Platforma wirtualnej dydaktyki, re-skillingu i up-skillingu 

a)  kierownik merytoryczny projektu – dr hab. Bogusław Półtorak, prof. UEW, 

b) Komitet Sterujący w składzie: Prorektor ds. Kształcenia i Spraw Studenckich 

pełniący funkcję Przewodniczącego Komitetu Sterującego, Prorektor ds. 

Akredytacji i Współpracy Międzynarodowej, Dyrektor Centrum Obsługi Dydaktyki i 

Spraw Studenckich, Dyrektor Centrum Informatyki i Zastępca Dyrektora Centrum 

Kształcenia Ustawicznego, 

c)  menedżer projektu, 



 

 

d) kierownicy merytoryczni zadań. 

 

5) Zindywidualizowany system motywacji, rozwoju i oceny pracowników 

a)  kierownik merytoryczny projektu – mgr Magdalena Wiszniowska-Tomaszewska, 

b)  Komitet Sterujący w składzie: Rektor pełniący funkcję Przewodniczącego Komitetu 

Sterującego, Kanclerz, Kwestor i Dyrektor Centrum Obsługi Spraw Personalnych, 

c)   menedżer projektu, 

d)  kierownicy merytoryczni zadań. 

 

2. Struktura organizacyjna zespołu projektowego została wskazana w załączniku                         

do niniejszego Zarządzenia. 

3. Kierownicy merytoryczni zadań w Projektach Strategicznych zostaną zaproponowani 

przez kierowników merytorycznych projektów strategicznych i zaakceptowani przez 

Komitety Sterujące tych projektów. 

 

§ 4 

Każdy zespół wskazany w § 3 ust. 1 jest powoływany na czas realizacji projektu, niemniej jego 

członkowie po zakończeniu projektu mogą zostać wezwani do wykonania prac związanych               

z kontrolą i zapewnieniem trwałości projektu.  

 

§ 5 

Zakres obowiązków i odpowiedzialności zespołu projektowego określa Regulamin realizacji 

projektów w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu wprowadzony Zarządzeniem                  

nr 192/2020 Rektora UEW z dnia 28 października 2020 r. 

      

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

  

 

Rektor 

 

prof. dr hab. Andrzej Kaleta 


