
Uchwała nr 2/2021 

Rady Uczelni Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 

z dnia 19 kwietnia 2021 r. 

w sprawie szczegółowej analizy sprawozdania finansowego za rok 2020 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 

z 2021 r., poz. 478 ze zm.), uchwala się co następuje: 

§1 

W ramach realizacji zadań określonych w art. 18 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 478 ze zm.) polegających na monitorowaniu 

gospodarki finansowej Uczelni oraz monitorowaniu zarządzania Uczelnią, w związku  

z przedstawioną na posiedzeniu Rady Uczelni w dniu 26 marca 2021 r. informacją o ujemnym 

wyniku finansowym Uczelni za rok 2020, Rada Uczelni zwraca się do Jego Magnificencji 

Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu prof. dr hab. Piotra Ponikowskiego  

z wnioskiem o:  

1) przedłożenie szczegółowej analizy sprawozdania finansowego za rok 2020, zawierającej 

identyfikację obszarów przekroczeń kosztowych w 2020 roku w odniesieniu do przyjętego 

planu rzeczowo – finansowego oraz przyczyn, które je spowodowały,  

2) szczegółową analizę odchyleń rzeczywistego wykonania planu rzeczowo – finansowego  

w roku 2020 w odniesieniu do wykonania planu rzeczowo – finansowego roku 2019, ze 

wskazaniem źródeł powstania odchyleń. 

§2 

Rada Uczelni rekomenduje Jego Magnificencji Rektorowi Uniwersytetu Medycznego we 

Wrocławiu prof. dr hab. Piotrowi Ponikowskiemu weryfikację wstępnego planu rzeczowo – 

finansowego na rok 2021, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów, w których planowane 

są zmniejszenia przychodów oraz zwiększenia kosztów w porównaniu do wykonania ujętego 

w sprawozdaniu finansowym za 2020 rok, w celu potwierdzenia, że planowany wynik finansowy 

na poziomie „0” jest realny i nie występuje ryzyko wystąpienia straty finansowej. 

§3 

Analizy, o których mowa w § 1 proszę przedłożyć w terminie do dnia 21 kwietnia 2021 r. 

§4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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