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Wprowadzenie
Wrocław, metaforycznie zwany „Stolicą Dolnego Śląska”, to jedno z najstarszych 

i  najbogatszych pod  względem kulturowym miast w  Polsce. Umiejscowiony 
w  południowo-zachodniej części kraju, na  Nizinie Śląskiej, nad rzeką Odrą, jest 
największym miastem usytuowanym pośrodku obszaru położonego między Berlinem, 
Lipskiem, Dreznem, Pragą, Górnym Śląskiem i Poznaniem. Takie położenie geograficzne 
stanowi istotny czynnik zwiększający szanse rozwojowe nie tylko Wrocławia, ale również 
i gmin znajdujących się w obrębie przyległej do miasta aglomeracji1.

Wrocław to przede wszystkim miasto akademickie, jedno z największych w Polsce. 
W związku z tym, władze miejskie od lat zabiegają o przyjazd czasowy lub długoterminowy 
aktywnych młodych ludzi – głównie studentów – nie tylko z  okolic aglomeracji, ale 
i również z dalekich zakątków Dolnego Śląska, innych województw, a nawet i państw. 
Jak wskazano w raporcie PwC z 2015 r. – we Wrocławiu od lat realizowana jest koncepcja 
„akademickiego stutysięcznika”, czyli działań mających na celu stałe utrzymanie liczby 
minimum 100 tys. studentów obecnych we Wrocławiu2.

Wrocław to  miejsce atrakcyjne dla studentów ze  względu na  bogatą ofertę 
edukacyjną licznych uczelni publicznych i prywatnych. W 2020 roku we Wrocławiu działało 
10 państwowych uczelni wyższych, które przyciągają adeptów nauki z Polski oraz z zagranicy:

1. Uniwersytet Wrocławski
2. Politechnika Wrocławska
3. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
4. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
5. Uniwersytet Medyczny (UMED) im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
6. Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
7. Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
8. Akademia Wojsk Lądowych im. Gen. Tadeusza Kościuszki
9. Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie (PWST 

– filia we Wrocławiu)
10. Akademia Wychowania Fizycznego (AWF) we Wrocławiu.

Oprócz tego w mieście funkcjonują uczelnie prywatne, m.in takie jak: Dolnośląska 
Szkoła Wyższa i Wyższa Szkoła Bankowa (od  grudnia 2020 r. współtworzące Federację)3, 
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i  Transportu oraz lokalny oddział Szkoły 
Wyższej Psychologii Społecznej (Uniwersytetu Humanistycznospołecznego). Całościowo 
kwestię ujmując, obecnie studenci mogą wybierać z  oferty 223 kierunków studiów4, 
a  w  mieście kształci się 152 256 studentów. Zdecydowana większość z  nich (70,9%) 
studiujena  uczelniach  publicznych, w  tym 45,5% na  dwóch największych  uczelniach, tzn. 
Uniwersytecie Wrocławskim (UWr) i Politechnice Wrocławskiej (PWr)5. 
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Biorąc pod uwagę kluczową rolę „akademickości”6 dla rozwoju Wrocławia, autorzy 
raportu postanowili przeanalizować zagadnienie wpływu, jaki na funkcjonowanie miasta 
i aglomeracji wrocławskiej wywiera pięć wybranych uczelni wyższych zróżnicowanych 
pod względem profilu kształcenia: Uniwersytet Wrocławski, Politechnika Wrocławska, 
Uniwersytet Przyrodniczy we  Wrocławiu, Uniwersytet Medyczny (UMED) im. Piastów 
Śląskich we Wrocławiu oraz Akademia Wychowania Fizycznego (AWF) we Wrocławiu.

Pierwsza część raportu zawiera podstawowe informacje nt. aglomeracji 
wrocławskiej ze  szczególnym uwzględnieniem kwestii szkolnictwa wyższego, a  także 
charakterystykę działania dwóch instytucji istotnych z punktu widzenia akademickości 
miasta – Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej (ARAW) i Wrocławskiego Centrum 
Akademickiego (WCA). W  części drugiej autorzy scharakteryzowali każdą z  pięciu 
analizowanych uczelni przede wszystkim pod kątem porównania wybranych zmiennych 
istotnych z punktu widzenia oddziaływania na system aglomeracyjny: 

•	 Zwięzłego rysu historycznego rozwoju uczelni,
•	 liczby zatrudnionych nauczycieli akademickich / pracowników naukowych,
•	 rangi ośrodka naukowego mierzonej wedle wskaźników światowych,
•	 dostępnych trybów kształcenia studentów,
•	 liczby studentów i doktorantów,
•	 form aktywności studentów i doktorantów,
•	 liczby i nazw wydziałów, 
•	 liczby i charakterystyki filii uczelni funkcjonujących poza Wrocławiem,
•	 składu aktualnych władz rektorskich (2020 r.),
•	 składu aktualnej Rady uczelni (2020 r.),
•	 najważniejszych instytucji uczelnianych potencjalnie pozwalających 

na oddziaływanie na otoczenie społeczno-gospodarcze.

W  ostatniej części raportu zawarto podsumowanie, wnioski dotyczące wpływu 
uczelni na  funkcjonowanie miasta i  aglomeracji wrocławskiej oraz postulowane 
rekomendacje.

Podstawowe informacje o aglomeracji wrocławskiej
Aglomerację wrocławską o  powierzchni 3  372 km² zamieszkuje 1  050  000 

mieszkańców, co  oznacza, iż  na  jeden kilometr kwadratowy w  jej obrębie średnio 
przypada 311 osób. Rdzeniemaglomeracji jest miasto Wrocław (pow. 292,8 km²; liczba 
mieszkańców 630 000 osób)7, którego położenie geograficzne ma charakter strategiczny. 
Wiąże się to  z  umiejscowieniem przy skrzyżowaniu europejskich i  ogólnopolskich 
szlaków transportowych.
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W  regionie Wrocławia przebiegają drogi europejskie, krajowe i  wojewódzkie. 
Przede wszystkim mowa o autostradzie A4, która rozciąga się równoleżnikowo od granicy 
wschodniej (Korczowa), aż po granicę zachodnią (Jędrzychowice), stanowiąc najdłuższą 
drogę szybkiego ruchu w Polsce. Oprócz tego istotną rolę odgrywają: droga ekspresowa 
S5 (Ostróda S7 – Bolków S3), droga krajowa nr 5 (Nowe Marzy w województwie kujawsko 
-pomorskim – Granica Lubawka) oraz autostrada A8 (E67) – czyli Autostradowa Obwodnica 
Wrocławia po zachodniej stronie.

Korzystnie pod  względem geograficznym prezentują się jeszcze dwie kwestie. 
Po pierwsze – w odległości do 400 km od miasta leży aż 5 europejskich stolic (Berlin, Praga, 
Wiedeń, Bratysława, Warszawa). Po drugie – Wrocław posiada wysoki poziom skomunikowania 
lotniczego, czego przejawem są stałe, bezpośrednie połączenia z 30 lotniskami europejskimi8. 
Istotny jest również fakt, że w najbliższym otoczeniu miasta nie występuje silny konkurent, 
który potencjalnie mógłby zagrozić dominującej pozycji. Prężne ośrodki gospodarcze 
i akademickie (Kraków, Poznań, Berlin, Warszawa) znajdują się zbyt daleko, aby ograniczać 
zasięg wpływu aglomeracji na tereny sąsiednie9.

W skład aglomeracji wrocławskiej wchodzi kilkadziesiąt gmin okalających Wrocław, 
a także lokalne miasta, takie jak: Oleśnica, Oława, Jelcz-Laskowice, Trzebnica, Wołów, Milicz, 
Środa Śląska, Siechnice, Żmigród, Bielany Wrocławskie, Bierutów (ryc. 1). Podstawową 
platformę współpracy, w ramach której zrzeszone są gminy aglomeracji wrocławskiej, stanowi 
utworzona w 2005 r. Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej. Jej właścicielami są Gmina 
Wrocław i 29 samorządów gminnych z terenu aglomeracji10. Oprócz tego od czerwca 2013 
r. funkcjonuje Stowarzyszenie Aglomeracja Wrocławska powołane przez 18 gmin z obszaru 
Aglomeracji Wrocławskiej zainteresowanych ściślejszą niż dotychczas współpracą11.

Ryc. 1. Mapa aglomeracji wrocławskiej 

Źródło grafiki: opracowanie własne
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Obszarem intensywnego wzrostu gospodarczego w  regionie są – naturalnie oprócz 
Wrocławia – gminy takie jak: Kobierzyce, Święta Katarzyna, Kąty Wrocławskie, Czernica, 
Długołęka, Oborniki Śląskie, a  także Oława. Obszary te  wyznaczają krąg zewnętrzny 
aglomeracji wrocławskiej. Na ich podstawie kształtowany jest związek między funkcjami 
lokalnymi ośrodków a  funkcjonalnościami aglomeracyjnymi i  ośrodkiem centralnym  
- Wrocławiem. Miasto to dominuje nie tylko pod względem gospodarczym i możliwości 
dostępu do  usług (edukacyjnych, medycznych, gastronomicznych, itd.), ale przede 
wszystkim jako ośrodek, w  którym zamieszkuje ponad 60% wszystkich mieszkańców 
aglomeracji12. 

Aglomeracja wrocławska jako prężny system gospodarczy

Wrocław jako wiodący ośrodek gospodarczy, technologiczny i  kulturalny jest 
jedną z najdynamiczniej rozwijających się metropolii w kraju13. W ramach aglomeracji 
wrocławskiej głównymi pracodawcami są z  jednej strony spółki komunalne (takie jak, 
np. MPK Wrocław), urzędy państwowe (np. Urząd Wojewódzki) i samorządowe (Urzędy 
Gmin, Urzędy Miejskie), szkoły, a także uczelnie publiczne (m.in. Uniwersytet Wrocławski, 
Politechnika Wrocławska). Oprócz tego na terenie Wrocławia i okolic działa wiele dobrze 
prosperujących przedsiębiorstw polskich, jak również zagranicznych. 

W  samym tylko Wrocławiu funkcjonuje zatrudniający ponad 4tys. osób Credit 
Suisse, podobnie jak IBM (4 tys. osób), HP (3,3 tys.) czy też Nokia (3 tys.). Oprócz tego 
na terenie Bielan Wrocławskich swoje magazyny ma Amazon (2,5 tys. osób), a w Brzegu 
Dolnym od  lat funkcjonuje zatrudniająca blisko 1,5 tys. osób PCC Rokita14. Ponadto 
warto nadmienić, że w podregionie wrocławskim działa ponad 170 tys. przedsiębiorstw, 
a ich liczba rośnie średnio o 2,8% rocznie15.

Ryc. 2. Widok na Plac Grunwaldzki od strony wschodniej 
Źródło grafiki: https://araw.pl/files/news/29515/ext/shutterstock_569202112-1-1594039800391.jpg

(dostęp 17.02.2021).
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Region wrocławski postrzegany jest jako atrakcyjne miejsce dla lokalizacji 
projektów związanych z działalnością badawczo-rozwojową, a także tzw. przemysłu 4.016. 
Wynika to z wysokiego nasycenia tutejszego rynku pracy pracownikami posiadającymi 
zaawansowane kwalifikacje do  pracy w  sektorze IT. Zazwyczaj są to  absolwenci 
lokalnych uczelni wyższych, pracownicy przyjeżdzający z innych części kraju lub spoza 
Polski, a także osoby dotychczas pracujące w przemyśle, sektorze nowoczesnych usług  
lub IT. Wyraźnie potwierdzają to dane zawarte w raporcie dotyczącym potencjału i potrzeb 
badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw aglomeracji wrocławskiej przygotowanym 
na zlecenie ARAW przez PwC17:

Zgodnie z  danymi opublikowanymi w  raporcie Polskiej Agencji Informacji i  Inwestycji 
Zagranicznych pt. „Business Services Sector in Poland. Gaining Momentum” miasto jest wśród 
liderów nowoczesnych usług dla biznesu w kraju. Pod względem liczby centrów usług wspólnych 
Wrocław z 85 centrami plasuje się na czwartym miejscu po Warszawie (160 centrów), Krakowie 
(119) i  Trójmieście (104). Pod  względem zatrudnienia w  sektorze, Wrocław (30,2 tys. osób) 
wyprzedzają jedynie Kraków (44,5 tys.) i Warszawa (36,7 tys.).

 

Konkludując, Wrocław od lat przyciąga inwestorów zagranicznych, którzy coraz częściej 
wybierają nie tylko samo miasto, ale również region dolnośląski (szczególnie aglomerację 
wrocławską) jako miejsce lokalizacji zakładów produkcyjnych i  centrów usługowych, 
w  tym dla działalności badawczo-rozwojowej. Jest to  zjawisko charakterystyczne dla 
ośrodków dobrze rozwiniętych, o  wysokiej jakości kapitału ludzkiego18. Aglomeracja 
wrocławska w skali państwa polskiego pełni funkcję bieguna wzrostu gospodarczego 
i społecznego w regionie.

Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej 
Jak wspomniano w rozdziale poprzednim – na terenie aglomeracji wrocławskiej 

od  2005 r. działa Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej (ARAW). Organizacja  
ta przez kilka lat była swoistym pionierem w skali Polski, obecnie jednak wyspecjalizowane 
agencje tego typu posiadają już wszystkie pierwszoplanowe aglomeracje19. ARAW 
funkcjonuje w  charakterze spółki, której celem jest pozyskiwanie inwestorów 
zagranicznych, a  poprzez to  przyczynianie się do  powstawania nowych miejsc pracy 
i  wzrostu gospodarczego regionu. Prowadzi także szerokie działania informacyjne 
i promocyjne dla mieszkańców, realizując projekty wspierające rozwój i współpracę20.

Szczegółowe cele ARAW zawarte zostały w statucie spółki, której właścicielami 
są: miasto Wrocław i 29 samorządów gminnych z terenu aglomeracji. Po pierwsze wiążą 
się one z tworzeniem warunków aktywizacji gospodarczej, w szczególności ożywianiem 
rynków lokalnych i  trwałym ograniczaniem bezrobocia. Oprócz tego wskazano 
na  prowadzenie tzw. „innej działalności” ważnej dla rozwoju jednostek samorządu 
terytorialnego. ARAW oprócz tego może realizować powierzone przez akcjonariuszy 
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zadania własne. W  ramach tzw. kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności, ARAW może 
realizować m.in.: projekty budowlane, zarządzać i  handlować nieruchomościami, 
prowadzić badania naukowe i  prace rozwojowe, realizować działalność reklamową 
i wydawniczą, organizować targi, wystawy, kongresy, itd.21

Poszczególne zadania ARAW są realizowane przez następujące zespoły:

•	 Centrum Wspierania Biznesu – odpowiedzialne za  promocję gospodarczą 
oraz aktywne pozyskiwanie i  obsługę inwestorów zagranicznych, rozwijanie 
środowiska biznesowego i startupowego.

•	 Centrum Promocji i Usług – realizujące projekty z dofinansowaniem zewnętrznym 
nakierowane na wspieranie szkolnictwa zawodowego, promocję akademicką czy 
wdrażanie rozwiązań usprawniających funkcjonowanie samorządów.

•	 Redakcja portalu Wroclaw.pl – prowadząca stronę internetową Wrocławia, 
oficjalny portal turystyczny, serwisy dedykowane ważnym wydarzeniom 
i inicjatywom oraz przygotowanie materiałów promocyjno-informacyjnych.

•	 Biuro Spółki – odpowiedzialne za administracyjną, finansową i prawną obsługę 
działalności instytucji22.

ARAW odpowiada za koordynację realizacji projektów i pozyskiwanie funduszy 
na ich realizację. Celem jest tutaj przede wszystkim wspieranie szkolnictwa zawodowego, 
promocja akademicka, rozwój infrastruktury oraz wdrażanie rozwiązań, usprawniających 
funkcjonowanie samorządów. We współpracy z  partnerami ARAW realizuje projekty 
skierowane do różnych kategorii interesariuszy:

1) Dla mieszkańców – Wroclaw.pl (kompleksowy, oficjalny serwis internetowy 
Wrocławia)23, Go.wroclaw.pl (miejska baza wydarzeń kulturalnych, 
sportowych we  Wrocławiu)24, Visitwroclaw.eu (oficjalny serwis turystyczny 
miasta)25.

2) Dla przedstawicieli biznesu – Invest in Wrocław (zapewnianie kompleksowego 
wsparcia dla inwestorów, współpraca z  JP Weber)26, Startup Wrocław 
(wsparcie rozwoju lokalnego ekosystemu innowacji)27, Made in Wrocław 
(prezentacja lokalnych, przełomowych technologii, dynamicznie rozwijających 
się startup’ów oraz liderów lokalnego rynku)28.

3) Dla studentów, mieszkańców i  biznesu – Study in Wroclaw (promocja 
oferty edukacyjnej wrocławskich uczelni wśród młodzieży z  krajów Europy 
Wschodniej)29, Dobry staż – lepsze jutro (zwiększenie szans na zatrudnienie 
wśród uczniów wrocławskich szkół zawodowych)30, reSTART (wzmocnienie 
procesu integracji oraz adaptacji obywateli państw trzecich zamieszkałych 
na  Dolnym Śląsku)31, Standardy obsługi inwestora w  dolnośląskich JST 
(uporządkowanie wiedzy na temat obsługi inwestorów zagranicznych w samorządach 
Dolnego Śląska i wdrożenie jednolitych standardów)32, Grow Green  (przystosowanie 
miasta do zmian klimatu)33, SKILLS for STUDIES! (międzynarodowa promocja 
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oferty dydaktycznej Uniwersytetu Przyrodniczego we  Wrocławiu wśród 
kandydatów na  studia z  zagranicy)34, Promocja gospodarcza Wrocławia 
i  aglomeracji (wzmocnienie rozpoznawalności i  wizerunku Wrocławia 
i  Dolnego Śląska jako miejsca o  wysokiej atrakcyjności gospodarczej 
i inwestycyjnej)35, Budowa sieci dróg rowerowych i parkingów P&R i B&R 
(ograniczanie emisji transportowej związanej z budową sieci dróg rowerowych 
i parkingów P&R i B&R)36.

Jeden z  projektów na  styku uczelni wyższych i  ARAW, realizowany w  ramach 
partnerstwa właściwie od samego początku powstania instytucji, to Study in Wroclaw37. 
Projekt powstał w 2006 roku z inicjatywy władz miejskich oraz wrocławskich uczelni. Zakłada 
on promocję oferty edukacyjnej wrocławskich uczelni wśród młodzieży z krajów Europy 
Wschodniej oraz uproszczenie procedur rekrutacyjnych. Od początków funkcjonowania 
projektu we Wrocławiu studia podjęło kilka tysięcy osób. Korzystając z pomocy projektu 
przeszli oni procedurę rekrutacji, stając się studentami i  absolwentami wrocławskich 
uczelni. Na stronie internetowej projektu wymienione i scharakteryzowane zostały uczelnie 
biorące udział w projekcie, najważniejsze informacje rekrutacyjne, a także podstawowe 
informacje nt. studiowania w  mieście. Funkcjonuje również zakładka, w  ramach której 
pojawia się lista ambasadorów projektu Study in Wrocław na Ukrainie38. 

Oprócz tego, z punktu widzenia harmonijnego rozwoju regionalnego szkolnictwa 
wyższego, kluczowe znaczenie zyskują dwa projekty biznesowe ARAW: Invest  
in Wrocław oraz Startup Wrocław. Pierwszy z nich – realizowany w partnerstwie z JP Weber 
–zapewnia aktywne wsparcie dla wszystkich firm zlokalizowanych w aglomeracji, sieciuje 
polski i  zagraniczny biznes oraz wdraża wrocławską platformę wsparcia dla ekosystemu 
startupowego i firm technologicznych, dla których kluczowe znaczenie odgrywa działalność 
badawczo-rozwojowa. Ponadto ARAW koncentruje się na zaawansowanych technologicznie 
projektach – centrach badawczo-rozwojowych, Przemyśle 4.0 oraz inteligentnej produkcji39.

Projekt drugi, tzn. Startup Wrocław, dotyczy realizacji szeregu działań na  rzecz 
rozwoju lokalnego ekosystemu innowacji, tworząc platformę do spotkań, wymiany wiedzy 
i  współpracy. ARAW organizuje spotkania, „meetupy” i  biznes miksery. Realizuje także 
wsparcie dla środowiska startupów w kontaktach z potencjalnymi inwestorami, mediami 
oraz instytucjami otoczenia biznesu40.

Mechanizmy współpracy miasta Wrocław z uczelniami wyższymi
Wrocław, jako miasto rdzeniowe analizowanej aglomeracji, posiada własną, 

wyspecjalizowaną instytucję, której głównym zadaniem jest współpraca z  uczelniami 
wyższymi – zarówno pod względem naukowym, dydaktycznym, jak również w ramach 
wsparcia finansowego. Mowa o  Wrocławskim Centrum Akademickim (WCA), które 
funkcjonuje w formule Biura Współpracy z Uczelniami Wyższymi41. Instytucja realizuje 
zadania z zakresu42:
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1. Wsparcia wrocławskich uczelni w  realizacji postanowień prawa o  szkolnictwie 
wyższym dotyczących współpracy uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym;

2. Wsparcia przedsiębiorczości akademickiej, mającej znaczenie dla rozwoju 
rynku pracy we  Wrocławiu, w  szczególności poprzez realizację programów 
poświęconych partnerstwu sfery aktywności gospodarczej i sektora szkolnictwa 
wyższego i  badań naukowych, jak również aktywności kół studenckich 
i  inicjatywom podejmowanym przez doktorantów (w  tym: Fundusz Aktywności 
Studenckiej, Wrocławskie Akademickie Zespoły Zadaniowe, Miejski Program 
Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i  Nauki oraz Sektora Aktywności 
Gospodarczej „Mozart”);

3. Rozwoju kapitału intelektualnego i społecznego wspólnoty samorządowej, w tym 
działań związanych ze wsparciem talentów akademickich we Wrocławiu, takich 
jak: 

a. Gminny program stypendialny;

b. Działania upowszechniające wiedzę wśród społeczności samorządowej 
w powiązaniu z działalnością własną wrocławskich uczelni (otwarte wykłady 
i warsztaty, konkurs Wrocławska Magnolia);

c. Nagroda naukowa Prezydenta Wrocławia;

d. Akademia Młodych Uczonych i Artystów:

e. Wsparcie procesów umiędzynarodowienia nauki i  innowacji, w  tym 
prowadzenie Węzła Wiedzy Academia Europaea we Wrocławiu.

4. Wsparcia Prezydenta Wrocławia w  planowaniu i  ewaluacji polityki rozwojowej 
opartej o zasoby szkolnictwa wyższego i badań naukowych.

Ryc. 3. Zdjęcie wejścia do Wrocławskiego Centrum Akademickiego znajdującego
się przy rynku wrocławskim

Źródło grafiki: https://cdn.shortpixel.ai/client/q_glossy,ret_img,w_1440,h_1080 / https://www.

radiorodzina.pl/wp-content/uploads/2020/06/IMG_20200604_095839.jpg (dostęp 17.02.2021).
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WCA koordynuje funkcjonowanie miejskiego programu stypendialnego. 
Ma on za  zadanie wspierać aktywnych, mobilnych i  bardzo dobrych pod  względem 
naukowym studentów i  doktorantów. Oprócz tego, w  ramach WCA od  2010 r. 
funkcjonuje Akademia Młodych Uczonych i Artystów43. Jej deklarowanym celem jest 
wspieranie talentu wybitnych młodych naukowców i artystów oraz tworzenie platformy 
dla interdyscyplinarnej, swobodnej wymiany intelektualnej na  najwyższym poziomie. 
Członkostwo w Akademii stanowi wyraz szacunku dla działalności i osiągnięć młodego 
pokolenia uczonych i twórców. 

Członkowie Akademii mają do dyspozycji merytoryczne wsparcie przedstawicieli 
Kapituły. Akademia  funkcjonuje w  formule zespołu opiniodawczo-doradczego 
Prezydenta Wrocławia. Jej członkowie mają możliwość realizowania wspólnych, 
interdyscyplinarnych przedsięwzięć naukowych. Mają możliwość udziału w cyklicznych 
spotkaniach obejmujących wykłady i  warsztaty prowadzone przez nich samych lub 
realizowane przez zapraszanych wybitnych naukowców oraz popularyzatorów nauki 
i innowacji. Długość kadencji członków Akademii wynosi 5 lat44.

Kolejnym projektem prowadzonym przez WCA w  porozumieniu z  wrocławskimi 
uczelniami wyższymi jest Program Visiting Professors45. Polega on na  finansowaniu 
z budżetu miejskiego cyklu wizyt znanych naukowców, artystów oraz ludzi biznesu z całego 
świata. Goście przyjeżdżają do Wrocławia na zaproszenie Prezydenta Wrocławia, rektorów 
wrocławskich uczelni i dyrektorów instytutów naukowych, a organizacji wizyt podejmują 
się uczelnie oraz instytuty.

Visiting Professors ma na celu wymianę myśli i doświadczeń pomiędzy naukowcami 
z Wrocławia, a zagranicznymi gośćmi. Tematyka wykładów oraz spotkań jest różnorodna 
i dotyczy wielu dyscyplin naukowych reprezentowanych przez wrocławskich naukowców. 
Na wykłady są zapraszani wszyscy zainteresowani wrocławianie. Dofinansowania do wizyt 
uczonych i artystów przyznawane są na podstawie wniosków składanych przez rektorów 
uczelni lub dyrektorów instytutów naukowych. Program powstał z inicjatywy Prezydenta 
Wrocławia oraz Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola46.

W ramach WCA od 2012 r. funkcjonuje – istotnie wpisujący się w założenia smart 
city i smart University – Miejski Program Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego 
i  Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej „MOZART”47. W  ramach projektu 
realizowane jest wsparcie finansowe dla partnerstw naukowo-biznesowych mających 
na celu realizację zgłoszonych projektów z  różnych dziedzin. Udział w programie daje 
przedsiębiorcom możliwość skorzystania z  potencjału intelektualnego naukowca 
i wykorzystania jego rozległej, specjalistycznej wiedzy na rzecz rozwoju przedsiębiorstwa. 
Naukowiec natomiast zyskuje możliwość pracy w środowisku biznesowym i wykorzystania 
swojej wiedzy w praktyce.
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Oprócz projektów wymienionych, WCA udziela dotacji instytucjom naukowym 
powiązanym z  Wrocławiem na  rozmaite cele naukowe48, a  także realizuje na  bieżąco 
projekty takie jak: FAST – Fundusz Aktywności Studenckich49 (konkurs na dofinansowanie 
projektów kół naukowych, organizacji lub grup studenckich), WAZZA – Wrocławskie 
Zespoły Zadaniowe50 (zaangażowanie studentów i  doktorantów w  kreatywne 
projektowanie/planowanie szczegółowych miejskich rozwiązań), Wrocławska Magnolia51 
(konkurs na najlepszą pracę magisterską, poświęconą zagadnieniom poprawy jakości życia 
wrocławian), Nagroda Naukowa za  badania integrujące środowisko akademickie52, 
popularyzatorska Wszechnica Miejska53 (otwarte wykłady i warsztaty proponowane przez 
wrocławskie uczelnie) oraz program dofinansowania ważnych konferencji naukowych54.

Wpływ wybranych uczelni na rozwój aglomeracji wrocławskiej 

Uniwersytet Wrocławski 

Historia Uniwersytetu Wrocławskiego sięga 21 października 1702 roku. W tym dniu cesarz 
Leopold I Habsburg wydał w Wiedniu dokument, na mocy którego utworzono Uniwersytet 
Leopoldyński. Uczelnia zainaugurowała swoją działalność 15 listopada 1702 roku. Początkowo 
składała się z dwóch wydziałów, a pieczę nad nią sprawował zakon jezuitów.  Prawie sto lat 
później, w 1811 roku, połączono katolicką Leopoldinę z Wrocławia z protestancką Viadriną 
z Frankfurtu nad Odrą. Z tych dwóch ośrodków naukowych powstał uniwersytet państwowy55. 

Universitas Litterarum Vratislaviensis składał się z pięciu wydziałów: Teologii Katolickiej, 
Teologii Protestanckiej, Prawa, Medycyny i Filozofii. W roku 1911 nazwa uczelni została zmieniona 
na Śląski Uniwersytet Fryderyka Wilhelma we Wrocławiu. Autonomiczna działalność uczelni 
zakończyła się wraz z zakończeniem wojny w 1945 roku56. Na skutek decyzji Rządu Jedności 
Narodowej 24 sierpnia 1945 roku, Uniwersytet został połączony z Politechniką Wrocławską. 
Te dwa ośrodki naukowe stały się państwowymi szkołami akademickimi i  funkcjonowały 
wspólnie do roku akademickiego 1951/1952.  W skład uczelni wchodziło sześć wydziałów 
uniwersyteckich: prawno-administracyjny, humanistyczny, matematyczno-przyrodniczy, 
lekarski z  oddziałem farmaceutycznym, rolnictwa z  oddziałem ogrodniczym oraz cztery 
politechniczne: chemiczny, mechaniczno-elektroniczny, budownictwa i hutniczo-górniczy57.

W  wyniku odłączenia się od  Politechniki doszło do  redukcji kierunków oraz liczby 
wydziałów. Tytułem przykładu – Wydział Chemiczny został włączony do Politechniki, a Wydział 
Matematyki, Fizyki i  Chemii został podzielony na  dwa fakultety: Matematyczno-Fizyczny. 
W  1952 roku, uchwałą Rady Ministrów, Uniwersytet Wrocławski otrzymał imię Bolesława 
Bieruta. Pod taką nazwą uczelnia działała do 1989 roku. Na przestrzeni lat uczelnia walczyła 
o swoją pozycję w mieście, regionie, a także w środowisku naukowym. 
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Władze  Uniwersytetu  Wrocławskiego  dbały o  rozwój naukowy oraz 
infrastrukturalny uczelni. Uczelnia sukcesywnie powiększała liczbę wydziałów  
– m.in. w 1974 roku utworzono Ośrodek Badań Niemcoznawczych, w 1975 r. Instytut 
Informatyki,  a w 1987 roku Wydział Nauk Społecznych. Na przestrzeni lat remontowano 
infrastrukturę uczelni, budowano domy studenckie, kompleksy sportowe, a  także 
oddawano do użytku nowe budynki naukowo-dydaktyczne. 

Studenci, kadra akademicka oraz władze nie były obojętne na sytuację społeczno 
-polityczną w  kraju. Na  przykład w  1968 roku wsparto strajki studentów, popierając 
również. żądania robotników wysunięte w  sierpniu 1980 roku. Tego samego roku 
w strukturach uniwersytetu powstał Komitet Założycielski Niezależnych Samorządnych 
Związków Zawodowych Pracowników Uniwersytetu. W listopadzie 1981 roku odbyły się 
strajki solidarnościowe. 

Na skutek działań władz uczelni, 11 maja 1989 roku zmieniono nazwę Uniwersytet 
Wrocławski im. Bolesława Bieruta na wcześniejszą – Uniwersytet Wrocławski. Od 1989 
roku Uniwersytet zaczął się rozrastać, ulepszając zaplecze naukowo-dydaktyczne. 
Zaczęło również przybywać studentów, kierunków studiów, a  także rozpędu nabrała 
współpraca uczelni z polskimi i zagranicznymi jednostkami badawczymi. 

Ryc. 4. Gmach główny Uniwersytetu Wrocławskiego widziany od strony Mostu Uniwersyteckiego
Źródło grafiki: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c4/Kolegium_jezuickie%2C_ob._

Uniwersytet_Wroc%C5%82awski.jpg (dostęp 17.02.2021)

Na  kadencję 2020 – 2024 kolegium elektorów UWr wybrało na  funkcję 
Rektora prof. dr hab. Przemysława Wiszewskiego. Teki prorektorów zostały 
przydzielone w  następujący sposób: Prorektorem ds. Studenckich został  
dr hab. Tomasz Kalisz, prof. UWr (Wydział Prawa, Administracji i  Ekonomii);  
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Prorektorem ds. Nauczania – dr hab. Gabriela Bugla-Płoskońska, prof. UWr (Wydział 
Nauk Biologicznych); Prorektorem ds. Badań Naukowych – prof. dr hab. Eugeniusz 
Zych (Wydział Chemii); Prorektorem ds. Projektów i  Relacji Międzynarodowych  
– dr hab. Patrycja Matusz, prof. UWr (Wydział Nauk Społecznych);  
a  Prorektorem ds. Innowacji i  Zmian – prof. dr hab. Dariusz Adamski (Wydział 
Prawa, Administracji i  Ekonomii). JM Rektor oraz Prorektorzy mają doświadczenie 
administracyjne, ponieważ pełnili wcześniej funkcje dziekańskie na swoich wydziałach. 

Obecnie w  skład UWr wchodzi dziesięć wydziałów: Biotechnologii, Chemii, 
Filologiczny, Fizyki i  Astronomii, Matematyki i  Informatyki, Nauk Biologicznych, 
Nauk Historycznych i  Pedagogicznych, Nauk Społecznych, Prawa, Administracji 
i Ekonomii, Nauki o Ziemi i Kształtowaniu Środowiska, Kolegium Międzywydziałowych 
Studiów Indywidualnych oraz Międzywydziałowego Studium Ochrony Środowiska58. 
Jednostkami podległymi UWr są: Biuro Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, Fundacja 
dla Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytut Konfucjusza w  Uniwersytecie 
Wrocławskim, Międzyuczelniana Pracownia Balistyki i  Mechanoskopii 
Sądowej, Międzyuczelniane Centrum Biotechnologii Agregatów Lipidowych 
oraz Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego59. Wymienione jednostki 
stanowią wartość dodaną nie tylko z  perspektywy wewnętrznego funkcjonowania 
uniwersytetu, ale również dla mieszkańców Wrocławia i  okolic. Mogą oni korzystać 
z oferty popularyzatorskiej UWr np. w ramach corocznego festiwalu nauki lub poprzez 
poznawanie kultury i  języka chińskiego w  ramach wydarzeń organizowanych przez 
Instytut Konfucjusza.

UWr posiada najbardziej rozbudowaną ofertę dydaktyczną we  Wrocławiu. 
Na uczelni dostępne są 144 kierunki nauczania, na których studiuje w sumie 23 297 
osób60. Studia na UWr cieszą się zainteresowaniem wśród ambitnej i aktywnej młodzieży 
z zagranicy (uczelnia jest trzecią najchętniej wybieraną uczelnią w kraju). W 2019 roku 
na UWr było 1 370 studentów zagranicznych61, 16 241 kształciło się w trybie stacjonarnym, 
natomiast 5 686 w trybie niestacjonarnym62. Na wydziałach prowadzonych jest blisko 
80 kierunków studiów I-go stopnia (licencjackich), studia inżynierskie, 60 kierunków 
II-go stopnia (magisterskich) oraz dwa kierunki studiów jednolitych magisterskich.  
Do wyboru jest również blisko 30 programów w języku angielskim. 

Uniwersytet Wrocławski kształci również młodych adeptów nauki na  studiach 
III-go stopnia w  ramach studiów doktoranckich i  szkoły doktorskiej. W  2019 roku 
liczba uczestników studiów doktoranckich wynosiła 979 dla tzw. „starego trybu” oraz 
155 słuchaczy szkoły doktorskiej63. UWr jest także jednym z większych pracodawców 
we Wrocławiu. Zatrudnia 3 584 osoby, z czego 1 955 stanowią nauczyciele akademiccy, 
a 1 629 to pozostali pracownicy64.
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UWr od  roku akademickiego 1998/1999 ma doświadczenie przy realizacji 
projektów mobilności międzynarodowej w ramach programów Erasmus oraz Erasmus+. 
Obecnie liczba studentów wyjeżdżających na  studia do  różnych uczelni partnerskich 
w ramach Erasmus+ wynosi 450 osób rocznie, liczba osób przyjeżdżających to ok. 500, 
natomiast liczba studentów i absolwentów odbywających praktyki zawodowe w ramach 
programu to 200 osób rocznie. W roku akademickim 2018/2019 UWr realizował projekt 
w  ramach Programu PROM –międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów 
i  kadry  akademickiej. Otrzymane finansowanie pozwoliło na  realizację 78 projektów 
międzynarodowej mobilności doktorantów i kadry akademickiej.

Studenci oraz doktoranci Uniwersytetu Wrocławskiego aktywnie działają 
w strukturach Uniwersytetu Wrocławskiego. Na UWr działają: Samorząd Studentów oraz 
Samorząd Doktorantów. Społeczności te mają swoich przedstawicieli w Senacie UWr, 
komisjach senackich, radach wydziałów oraz w składzie wydziałowych komisji. Ponadto, 
zgodnie z  Ustawą o  szkolnictwem wyższym, reprezentant Samorządu Studentów 
jest także członkiem Rady Uczelni UWr. Przedstawiciele Samorządu Studentów oraz 
Samorządu Doktorantów działają w  krajowych organizacjach branżowych. Samorząd 
Studentów UWr ma reprezentantów m.in. w Parlamencie Studentów RP, był także aktywny 
w  ramach Wrocławskiej Inicjatywy Samorządów Studenckich, która to  odpowiadała 
m.in. za  coroczną organizację pochodu Juwenaliowego. Doktoranci również działają 
na  skalę krajową, będąc zrzeszonymi w  Krajowej Reprezentacji Doktorantów oraz 
na  kanwie porozumień branżowych: Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich 
oraz w Porozumieniu Doktorantów Uczelni Wrocławskich. 

Studenci UWr mogą rozwijać swoje pasje, działając w kołach naukowych. Obecnie 
na UWr jest zarejestrowanych 170 kół naukowych i organizacji studenckich. Pieczę nad 
kołami sprawowała do  niedawna Rada Kół Naukowych. Organizacje samorządowe 
posiadają roczne budżety, ze  środków których mogą wspierać działania studentów, 
doktorantów, a także organizować coroczne Juwenalia i Giełdę Kół Naukowych.

Od 2019 roku przy UWr działa Rada Uczelni. Na kadencję 2021 – 2024 Senat z ramienia 
uczelni do jej składu wybrał: dr hab. inż. Beatę Miazgę, prof. UWr (Wydział Nauk Historycznych 
i Pedagogicznych), prof. dr hab. Bogusława Pawłowskiego (Katedra Biologii Człowieka), dr hab. 
Piotra Sorokowskiego, prof. UWr (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych), prof. dr hab. 
Jolantę Zakrzewską-Czerwińską (Wydział Biotechnologii) oraz Patryka Korolko – Przewodniczącego 
Samorządu Studentów UWr. Osobami reprezentującymi w  Radzie otoczenie społeczne są: 
Wojciech Hann (Przewodniczący Rady; Wiceprezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A.),  
dr Rafał Dutkiewicz (Prezydent Wrocławia w  latach 2002–2018), Krzysztof Domarecki 
(Prezes Zarządu Selena FM S.A.), Krzysztof Przybylski (prezes Zarządu i  dyrektor Centrum 
Technologicznego IT w PPG GBS Poland sp. z.o.o.)65. 

W ramach UWr funkcjonuje Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów 
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– Biuro Karier UWr, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, Studium Intensywnej 
Nauki Języków Obcych. Do Uniwersytetu należy – cieszący się olbrzymią popularnością 
wśród wrocławian – Ogród Botaniczny, Arboretum w Wojsławicach oraz Zespół Pałacowy 
i  Obserwatorium w  Białkowie. Biuro Karier jest ważną jednostką UWr, która wspiera 
studentów i absolwentów w wejściu na rynek pracy. Organizuje m.in. „Targi Pracy i Praktyk”, 
program mentoringowy, program liderski, a  także realizuje projekty z  korporacjami 
i firmami wrocławskimi. Uniwersytet Wrocławski współpracuje z Uniwersytetem Dzieci, 
oferując także zajęcia dla seniorów w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

W 2020 roku przy UWr utworzono Centrum Aktywności Studenckiej (CAS), którego celem 
jest współpraca z samorządem studentów i samorządem doktorantów. CAS w szczególności 
będzie zajmował się prowadzeniem spraw organizacyjnych związanych z  działalnością 
samorządu studenckiego, samorządu doktorantów, aktywizowaniem organizacji samorządu 
studentów i  doktorantów, prowadzeniem działań promocyjnych i  promowaniem wydarzeń 
kulturalnych, społecznych, naukowych oraz sportowych66. CAS zakłada także współpracę 
z miastem w celu organizacji wydarzeń kulturalnych, które w pozytywny sposób oddziaływałyby 
na mieszkańców Wrocławia. 

W  2019 roku UWr został włączony do  programu Inicjatywa Doskonałości – 
Uczelnia Badawcza. W efekcie uczelnia zamierza w latach 2020-2026 realizować projekt 
mający na celu rozwój uczelni i osiągnięcie statusu uczelni badawczej, konkurencyjnej 
w  stosunku do  europejskich i  światowych szkół wyższych. Dzięki konkursowi UWr 
otrzyma dodatkowe środki na realizację projektu, którego celem jest m.in.:

•	 budowa silnej międzynarodowej pozycji naukowej Uniwersytetu Wrocławskiego  
– poprzez budowanie rozpoznawalnych w  świecie zespołów badawczych 
(ze  znaczącym udziałem młodych badaczy); zwiększeniem wpływu działalności 
naukowej uczelni na rozwój światowej nauki; poprzez wspólne projekty badawcze 
i inicjatywy edukacyjne, partnerstwa strategiczne z najlepszymi uczelniami Europy; 
nawiązanie współpracy badawczej z  kolejnymi renomowanymi, światowymi 
instytucjami naukowymi;
•	 poprawa jakości kształcenia studentów i  doktorantów zwłaszcza w  ramach 
Priorytetowych Obszarów Badawczych. Spersonalizowana, powiązana z badaniami 
edukacja o  charakterze międzynarodowym, włączenie studentów i  doktorantów 
do zespołów badawczych, rozszerzanie udziału przedmiotów w  języku angielskim 
w  programach studiów, wspieranie umów umożliwiających studia w  części poza 
granicami kraju67.

Według webometrycznego rankingu uniwersytetów świata ze  stycznia 2017, 
pokazującego zaangażowanie instytucji akademickich w  istnienie w  sieci, uczelnia 
zajmuje 6. miejsce w Polsce wśród uniwersytetów, a na świecie 658. pośród wszystkich 
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typów uczelni. W rankingu amerykańskim U.S. News z 2020 roku, wśród 1000 najlepszych 
uniwersytetów świata UWr został sklasyfikowany na 922 miejscu68.

Politechnika Wrocławska 

Początki funkcjonowania uczelni technicznej we  Wrocławiu sięgają 1902 roku, 
kiedy to za zgodą cesarza Niemiec – Wilhelma II – utworzono Wrocławską Królewską 
Wyższą Szkołę Techniczną (niem. Königliche Technische Hochschule Breslau)69. Oficjalnie 
działalność rozpoczęła ona w 1910 roku. W 1922 roku w skład Wrocławskiej Królewskiej 
Wyższej Szkoły Technicznej wchodziły następujące wydziały: Nauki Ogólnej, Gospodarki 
Monetarnej, Gospodarki Maszynowej, a  od  1928 roku także Wydział Budownictwa. 
W  1945 roku uczelnia została zamknięta, a  jej budynki zajęte przez oddziały Armii 
Czerwonej. W  1945 roku, Politechnika została otwarta i  połączona z  Uniwersytetem 
Wrocławskim. 

W  1946 roku w  ramach połączonych ośrodków akademickich funkcjonowały 
następujące wydziały techniczne: Mechaniczno-Elektrotechniczny, Budownictwa 
z  Oddziałem Architektury i  Wydział Chemii Technicznej. W  1949 roku struktura 
Politechniki uległa zmianie, a  w  jej skład weszło pięć wydziałów: Architektury, 
Elektryczny, Inżynierii, Lotniczy i Mechaniczny. Na przestrzeni lat Politechnika rozwijała 
się naukowo – badawczo, co  znalazło swoje odzwierciedlenie w  rozszerzeniu liczby 
wydziałów i technicznych kierunków kształcenia studentów. Wpływ na zmianę struktury 
miało także oddzielenie się od Uniwersytetu Wrocławskiego w 1951 roku. Od 1945 roku 
sukcesywnie rozszerzała się liczba obiektów infrastrukturalnych oraz laboratoryjnych, 
które należały do Politechniki Wrocławskiej. 

Pracownicy, studenci oraz kadra administracyjna uczelni aktywnie angażowała się 
w działalność polityczną i reagowała na sytuację polityczno-społeczną w Polsce lat 60-tych, 
70-tych i 80-tych  XX wieku, biorąc udział m.in. w strajkach i  ruchu oporu. Jednocześnie 
kadra akademicka oraz władze reagowały na potrzeby techniczno-przemysłowe, stworzono 
także podstawy informatyzacji uczelni. W  latach 70. XX wieku Politechnika Wrocławska, 
odpowiadając na  zapotrzebowanie dydaktyczno-naukowe dużych miast wojewódzkich, 
tworzyła filie uczelni. W  1968 r. działalność podjęła w  Wałbrzychu Filia Politechniki 
Wrocławskiej, rok później utworzono Filię w Legnicy, a w 1977 roku w Jeleniej Górze70. 

W  1991 roku uchwalono nowy statut Politechniki Wrocławskiej, zmieniając 
jej wewnętrzną strukturę, dołączając do  niej instytuty oraz katedry. Od lat 
90. XX wieku Politechnika Wrocławska rozwijała się naukowo-dydaktycznie 
i  infrastrukturalnie. Obecnie składa się z  13 wydziałów, posiada także trzy filie: 
w  Jeleniej Górze, Legnicy i  Wałbrzychu. Oferuje 53 kierunki studiów w  12 
dyscyplinach naukowych na  12 wydziałach: Architektury, Budownictwa Lądowego 
i  Wodnego, Chemicznym, Elektroniki, Elektrycznym, Geoinżynierii, Górnictwa 
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i  Geologii, Inżynierii Środowiska, Informatyki i  Zarządzania, Mechaniczno 
-Energetycznym, Mechanicznym, Podstawowych Problemów Techniki, Elektroniki 
Mikrosystemów i Fotoniki oraz Matematyki71. 

W roku akademickim 2019/2020 na Politechnice Wrocławskiej studiowało 24 984 
studentów, 927 doktorantów tzw. „starego trybu” oraz 342 osób kształciło się w  szkole 
doktorskiej72. Z oferty naukowo-dydaktycznej Politechniki Wrocławskiej korzysta także 1147 
studentów z 69 krajów świata73.

Ryc. 5. Budynek D-20 Politechniki Wrocławskiej widziany od strony Placu Grunwaldzkiego
Źródło grafiki: https://polska-org.pl/foto/5619/Politechnika_Wroclawska_budynek_D_20_Wydzial_

Elektryczny_Politechniki_Wroclawskiej_Wroclaw_5619646.jpg  (dostęp 17.02.2021)

W  roku 2020 wyłoniono władze rektorskie na  kadencję 2020-2024. Rektorem 
został prof. dr hab. inż. Arkadiusz Wójs74. Na prorektorów wybrano: dr hab. inż. Agnieszkę 
Bieńkowską, prof. uczelni (Prorektor ds. Kształcenia), prof. dr hab. inż. Andrzeja Ożyhara 
(Prorektor ds. Nauki), prof. dr hab. inż. Tomasza Nowakowskiego (Prorektor ds. Organizacji 
i Rozwoju Uczelni ), prof. dr hab. inż. Dariusza Łydżbę (Prorektor ds. Współpracy) oraz  
dr inż. Piotra Górskiego (Prorektor ds. Studenckich). Każdy z  Prorektorów ma 
doświadczenie organizacyjne, ponieważ pełnili oni funkcje dziekańskie i prodziekańskie 
w poprzednich kadencjach. 

Przy Politechnice Wrocławskiej działa Rada Uczelni, której przewodniczy Grzegorz 
Dzik (prezes Impel S.A., Przewodniczący Zachodniej Izby Gospodarczej). W  jej skład 
spoza wspólnoty uczelni wchodzą: Magdalena Dziewguć (członek rady nadzorczej 
BNP Paribas Bank Polska, Google Cloud Poland – Country Manager), Zbigniew Jagiełło 
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(prezes Zarządu PKO Banku Polskiego), Taras Lukaniuk(Dyrektor Europejskiego 
Centrum Oprogramowania i Inżynierii Nokia Networks we Wrocławiu) i Witold Ziomek  
(prezes Zarządu MPWiK SA we  Wrocławiu)75. Reprezentantami wspólnoty uczelni są: 
prof. dr hab. inż. Katarzyna Chojnacka (Wydział Chemiczny), prof. dr hab. inż. Wojciech 
Glabisz (Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego) i  dr hab. inż. Zbigniew Sroka, 
prof. uczelni (Wydział Mechaniczny) i  Łukasz Pocheć (Przedstawiciel Samorządu 
Studenckiego)76. 

W ramach Politechniki Wrocławskiej studenci rozwijają zainteresowania badawcze 
w  177 kołach studenckich oraz 21 organizacjach studenckich. Studenci studiów I-go 
i  II-go stopnia tworzą Samorząd Studencki, a  doktoranci – Samorząd Doktorantów. 
Studenci i  doktoranci działają na  skalę krajową w  ogólnopolskich porozumieniach 
branżowych: Parlamencie Studentów RP, Krajowej Reprezentacji Doktorantów, 
Porozumieniu Doktorantów Uczelni Technicznych. Ponadto doktoranci współpracują 
z doktorantami innych uczelni wrocławskich w strukturach Porozumienia Doktorantów 
Uczelni Wrocławskich.

W  ramach kolejnej aktywności studenckiej przy Politechnice funkcjonuje 
popularne wśród młodych ludzi – Akademickie Radio #Luz, WCSS: Wrocławskie Centrum 
Sieciowo-Superkomputerowe, Akademicki Chór Politechniki Wrocławskiej, Studencka 
Telewizja PWr: STYK77. Uczelnia ma także Wydawnictwo PWr. Poszczególne wymienione 
inicjatywy studenckie stanowią istotny wkład zarówno w kulturę Wrocławia (radio, chór), 
jak również i w rozwój sieciowych usług informacyjnych dla wszystkich uczelni wyższych 
i instytutów badawczych z obszaru Dolnego Śląska – w przypadku WCSS.

Znacznym wsparciem dla organizacji studenckich i  doktoranckich nie tylko 
w ramach PWr jest Fundacja Manus, założona w 1995 roku. Fundacja została powołana 
z inicjatywy Samorządu Studentów w celu wsparcia inicjatyw i projektów prowadzonych 
przez nich w ramach kół naukowych oraz samorządu. Ważnym obszarem działalności 
Fundacji  jest wsparcie finansowe projektów studenckich, poprzez pozyskiwanie 
sponsorów i źródeł finansowania w konkursach i grantach poza Politechniką78. Fundacja 
jest organizatorem Akademickich Targów Pracy, prowadzi także sklep internetowy 
z gadżetami PWr79.

Z uwagi na swoje zaplecze techniczne i laboratoryjne, PWr aktywnie współpracuje 
z  biznesem, wdrażając idee transferu wiedzy do  gospodarki. Przy uczelni działa 
Centrum Wiedzy i  Innowacji, które pozwala na  skuteczną współpracę z  sektorem 
prywatnym oraz publicznym. Efektem działań Politechniki z  sektorem prywatnym 
są wspólne projekty badawcze, znajdujące zastosowanie w  przemyśle. Centrum 
Wiedzy i  Innowacji współpracuje z  Biurem Karier, wspólnie pomagając firmom 
znaleźć praktykantów, stażystów oraz pracowników wśród studentów i  absolwentów 
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Politechniki. Uczelnia oferuje także firmom możliwość wspólnej organizacji kierunków 
kształcenia w  ramach studiów podyplomowych, szkoleń oraz kursów. Centrum ma 
w swojej ofercie  Laboratorium Naukowo-Badawcze CWINT realizujące badania i usługi 
obszarze innowacyjnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) i technologii 
multimedialnych80. Pomaga także firmom składać wnioski patentowe.

Politechnika Wrocławska jest aktywna na  polu współpracy międzynarodowej. 
Oprócz oferty 35 programów studiów w  języku angielskim, podpisuje umowy 
o  współpracy międzynarodowej81. Studenci, doktoranci oraz kadra naukowa mogą 
korzystać także z  wyjazdów oferowanych w  ramach programu Erasmus+. Według 
danych uczelni, co roku około 600 studentów (przyjeżdżających i wyjeżdżających) oraz 
120 pracowników (wyjazdy) bierze udział w wymianie akademickiej w ramach unijnego 
programu82.

Od 2010 roku PWr korzysta także z możliwości jakie oferuje program Visitting 
Professors. Oprócz tego organizowane są szkoły letnie oraz International Week 
– coroczne wydarzenie dla pracowników zagranicznych uczelni partnerskich zajmujących 
się współpracą międzynarodową83. W latach 2001-2019, przy współpracy Politechniki 
Wrocławskiej, Uniwersytetu Technicznego w  Libercu w  Czechach oraz Uniwersytetu 
Stosowanych Nauk Zittau i  Goerlitz na  terenie Niemiec, funkcjonował  Uniwersytet 
Nysa. W ramach tej współpracy studenci mieli możliwość studiowania w trzech krajach 
i zdobycia umiejętności, doświadczenia i wiedzy z zakresu różnych kultur oraz dyscyplin. 

Uczelnia należy do  międzynarodowych organizacji i  towarzystw naukowych  
– m.in. Association of European Civil Engineering Faculties, European Virtual Institute on 
Knowledge-Based Multifunctional Materialsoraz KONNEX (KNX) Association Scientific 
Partnership Forum84. Od 2017 roku Politechnika Wrocławska jest zarejestrowana 
w  unijnym rejestrze lobbystów, należy do  grupy ekspertów działających przy Komisji 
Europejskiej85. W ramach grantów naukowych oferowanych przez UE (m.in. Horyzont 
2020) PWr uzyskała 429 419 euro86. 

Według Fundacji Perspektywy 2020, Politechnika Wrocławska jest trzecią najlepszą 
uczelnią techniczną w kraju, a pierwszą w regionie. Kierunek Budownictwo został uznany 
za najlepszy w Polsce87. W światowym rankingu Times HigherEducation by Subject 2021 
w obszarze Computer Science uczelnia  uplasowała się w przedziale  601-800, z kolei 
w dziedzinie Engineering and Technology, a także w PhysicalSciences – na miejscu 801-100088.

Obecnie Politechnika Wrocławska zatrudnia 1779 pełnoetatowych pracowników 
naukowych, z czego 1272 ma stopień doktora, 292 jest po habilitacji, a tytuł profesora 
posiada 215 naukowców89.
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Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 

Początki Uniwersytetu Przyrodniczego sięgają roku 1856, kiedy w  Dublanach 
pod Lwowem powstała Szkoła Gospodarstwa Wiejskiego, przekształcona w roku 1858 
w  Wyższą Szkolę Rolniczą. Na  Królewskim Uniwersytecie Wrocławskim w  1881 roku 
utworzono Instytut Rolniczy90. Po  wojnie, 24 sierpnia 1945 roku dekretem Krajowej 
Rady Narodowej, w  ramach Uniwersytetu Wrocławskiego i  Politechniki Wrocławskiej 
powołano Wydział Medycyny Weterynaryjnej oraz Wydział Rolnictwa z  Oddziałem 
Ogrodniczym. Bazę materialną uczelni stanowił gmach Instytutu Rolniczego wraz 
z  wyposażeniem, a  kadrę naukowo-dydaktyczną – przyjeżdżający głównie ze  Lwowa 
profesorowie Wydziału Rolniczo-Lasowego Politechniki Lwowskiej i Akademii Medycyny 
Weterynaryjnej we Lwowie.  

Jako samodzielny ośrodek naukowo-dydaktyczny – Wyższa Szkoła Rolnicza 
zaczęła funkcjonować w  1951 roku. Początkowo Wyższa Szkoła Rolnicza składała się 
z 4 wydziałów: Rolniczego, Weterynaryjnego, Melioracji Wodnych i Zootechnicznego. 
W 1972 roku uczelnia zmieniła nazwę na Akademię Rolniczą, pod którą funkcjonowała 
przez ponad trzydzieści lat. Na mocy Ustawy z 23 listopada 2006 (Dz. U. z 2006 r. nr 202, 
poz. 1483) zmieniono jej nazwę na Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. 

Obecnie Uniwersytet Przyrodniczy składa się z  pięciu wydziałów:   Biologii 
i  Hodowli Zwierząt, Biotechnologii i  Nauk o  Żywności, Inżynierii Kształtowania 
Środowiska i  Geodezji, Medycyny Weterynaryjnej, Przyrodniczo-Technologicznego91.  
Do Uniwersytetu Przyrodniczego należy Centrum Edukacyjno-Rozwojowe Pałac Wrocław 
Pawłowice.

Na  kadencję 2020-2024 na  funkcję Rektora został wybrany  
prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy92. Stanowiska prorektorów objęli: prof. dr hab. inż. Aneta 
Wojdyło (Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą), prof. dr hab. inż. Damian Knecht  
(Prorektor ds. Studenckich i  Edukacji), prof. dr hab.  Anna Chełmońska-Soyta  
(Prorektor ds. Innowacji i  Współpracy z  Gospodarką) oraz prof. dr hab. inż.  Adam 
Szewczuk (Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni)93.
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Ryc. 6. Gmach główny Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Norwida
Źródło grafiki: https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Przyrodniczy_we_Wroc%C5%82awiu#/media/

Plik:Uniwersytet_Przyrodniczy_we_Wroc%C5%82awiu.JPG (dostęp 17.02.2021)

Na Uniwersytecie Przyrodniczym w skład Rady Uczelni wchodzą: Przewodniczący  
– Marek Woron (kanclerz Loży Dolnośląskiej Business Centre Club), ks. prof. Andrzej Tomko 
(były rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu), dr Tomasz Han (prezes 
zarządu Centrum Badawczo-Rozwojowego Novasome), prof. Joanna Mąkol  (Instytut 
Biologii Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt), prof. Tadeusz Stefaniak (Katedra Immunologii, 
Patofizjologii i Prewencji Weterynaryjnej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej), prof. Antoni 
Szumny (kierownik Katedry Chemii Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności) i Wiktoria 
Drwięga (przewodnicząca Samorządu Studentów)94.

Studenci mają na uczelni do wyboru 28 kierunków z trzech dziedzin naukowych: 
nauk rolniczych, ścisłych i  przyrodniczych oraz inżynieryjno-technicznych. W  roku 
akademickim 2019/2020 uczyło się tu  8  064 studentów na  studiach   stacjonarnych 
i niestacjonarnych I-go i II-go stopnia oraz 190 doktorantów95. Ponadto mogą rozwijać 
swoje zainteresowania działając w  kołach naukowych (49 kół) oraz w  organizacjach 
studenckich. Studenci zrzeszają się w  ramach Samorządu Studentów, a  doktoranci 
tworzą Samorząd Doktorantów.

Działania studentów i doktorantów są wspierane przez Biuro Karier oraz Akademicki 
Inkubator Przedsiębiorczości (AIP). Celem działania AIP jest wspieranie działalności 
gospodarczej pracowników uczelni, doktorantów i  studentów w szczególności poprzez 
promowanie i  wspieranie przedsiębiorczości oraz innowacyjności w  środowisku 
akademickim, szkolenia, konferencje, warsztaty, prowadzenie projektów edukacyjnych 
w  tym programu stypendialnego dla studentów „Magistrant wdrożeniowy na  UPWr”, 
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rozwijanie współpracy z Business Centre Club, Wrocławskim Parkiem Technologicznym, 
Dolnośląską Radą Przedsiębiorczości i Nauki, Dolnośląskim Akademickim Inkubatorem 
Przedsiębiorczości, Dolnośląskim Funduszem Rozwoju, Agencją Rozwoju Aglomeracji 
Wrocławskiej, klastrami gospodarczymi oraz innymi instytucjami otoczenia biznesu, 
a także z Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości w innych uczelniach96.

Biuro Karier oferuje studentom i  doktorantom szkolenia, warsztaty oraz 
doradztwo zawodowe. Pozyskuje oferty staży, praktyk i  pracy poprzez nawiązywanie 
kontaktów z  firmami działającymi w  obszarze aglomeracji wrocławskiej.Biuro oferuje 
równieżindywidualne spotkania z  doradcami, którzy pomagają przygotować się 
do  rozmów kwalifikacyjnych, sprawdzają CV, a  także wspierają rozwój osobisty 
i zawodowy97. 

Uniwersytet jest nastawiony na  współpracę z  biznesem i  sektorem publicznym. 
Realizuje liczne projekty badawcze w międzynarodowych i krajowych interdyscyplinarnych 
zespołach badawczych oraz współpracuje z prawie 250 podmiotami, do których zaliczają 
się tacy światowi liderzy jak Bayer Sp. z  o.o., KGHM Polska Miedź S.A., Ustronianka, 
BASF Polska Sp.z o.o., spółki Grupy Maspex, w tym w szczególności Tymbark i Lubella, 
SensDx S.A czy SAT Revolution98. UP realizuje również projektywspólnie z administracją 
samorządową. W 2016 roku utworzono program „Dolny Śląsk. Zielona dolina żywności 
i zdrowia”, który realizowany był z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. 
Działania instytucji koncentrują się na  edukacji, łączeniu nauki z  biznesem. Program 
zakłada wykorzystanie zasobów intelektualnych i  technologicznych, doświadczenia 
organizacyjnego i  dobrej współpracy instytucjonalnej – między nauką, biznesem 
i administracją – Dolnego Śląska99. 

Uniwersytet Przyrodniczy współpracuje także ze szkołami z aglomeracji wrocławskiej 
m.in. organizując kursy przygotowawcze do matury, prowadząc przedmioty przyrodnicze 
w laboratoriach oraz spotkania na terenie kampusu z uczniami i nauczycielami. Uniwersytet 
Przyrodniczy oferuje wycieczki edukacyjne do stacji naukowo-badawczych do Rolniczego 
Centrum Wiedzy i  Kształcenia Praktycznego w  Swojcu oraz do  Stacji Badawczo 
-Dydaktycznej Roślin Warzywnych i Ozdobnych w Psarach100.

W  ramach współpracy międzynarodowej, Uniwersytet Przyrodniczy jest 
uczestnikiem programu Erasmus +, z którego mogą korzystać studenci, doktoranci oraz 
pracownicy. Bierze udział w projektach partnerstwa strategicznego, w których działania 
skupiają się na wdrażaniu i upowszechnianiu innowacyjnych rozwiązań i dobrych praktyk 
w szkolnictwie wyższym. Ma także podpisanych 16 umów dwustronnych o współpracy 
naukowej z ośrodkami badawczymi m.in. z Chin, USA, Brazylii, Białorusi czy Tajwanu. 
W celu zacieśnienia współpracy z krajami będącymi w dawnej strefie wpływów ZSRR, 
oferuje stypendia studenckie i  naukowe im. Profesora Stanisława Tołpy. Mogą się 
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o  nie ubiegać osób pochodzenia polskiego z  krajów byłego ZSRR  kształcących się 
na studiach dziennych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu oraz pracownicy, 
którzy chcieliby realizować krótkoterminowe staże na Uniwersytecie Przyrodniczym. 

W  2019 roku Uniwersytet Przyrodniczy starał się o  przyznanie środków 
z  Ministerstwa w  ramach „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Celem 
zrównoważonego rozwoju uczelni było m.in.:

•	  „zapewnienie zdrowego życia i promowanie dobrego samopoczucia niezależnie 
od wieku (Veterinary Science),

•	 położenie kresu głodowi, zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego 
i  lepszego odżywiania oraz promowanie zrównoważonego rolnictwa (Food 
Science and Technology),

•	 zapewnienie zrównoważonej konsumpcji i  wzorców produkcji, podjęcie 
pilnych działań w celu przeciwdziałania zmianom klimatycznym i  ich wpływom, 
zapewnienie dostępności wody i  urządzeń sanitarnych oraz zrównoważonego 
zarządzania nimi (Environment Science)101”. 

Jednym z  priorytetów Uniwersytetu Przyrodniczego była współpraca 
z  międzynarodowymi ośrodkami naukowymi i  biznesem. Strategia wzmocnienia tej 
współpracy zakłada przyciąganie talentów – w tym celu modernizowane jest zaplecze 
naukowo-laboratoryjno-techniczne i  socjalne. UPWr zajął 12 miejsce w  konkursie 
„Inicjatywa Doskonałości-Uczelnia Badawcza”, tym samym roczna subwencja budżetowa 
została zwiększona o 2%102. 

W rankingu „Perspektywy” w 2020 roku, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 
zajął 25. miejsce wśród wszystkich uczelni w kraju i 2. wśród uczelni rolniczych. Kierunek 
Geodezja i Kartografia zajęły pierwsze miejsce w rankingu kierunków studiów. Od 2017 
roku UPWr znajduje się w Rankingu Szanghajskim – w dwóch dyscyplinach: Weterynarii 
(271 miejsce) oraz Food Science and Technology (187 miejsce).

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu 

Początki wrocławskiej medycyny sięgają 1811 roku, początkowo działającej jako 
Wydział Medyczny na  Universitas Litterarum Vratislaviensis103. Organizacją i  strukturą 
Wydziału Medycznego zajmowała się Akademicka Komisja Organizacyjna, która przejęła 
ogół spraw związanych z przenoszeniem, urządzeniem nowej uczelni, wyposażeniem 
instytutów, katedr i  klinik. Wydział Medyczny składał się z  pięciu katedr: anatomii, 
fizjologii, medycyny wewnętrznej, położnictwa i chirurgii. W 1823 roku zapoczątkowano 
trzyletnie studia z chirurgii, nazywanej później Szkołą Chirurgów. W takiej formie Wydział 
funkcjonował do 1843 roku. 
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Zaangażowani w budowanie Wydziału Medycznego byli Niemcy, Polacy, Czesi 
oraz Żydzi. We Wrocławiu, szczególnie przed 1918 r., pobierało naukę wielu studentów 
pochodzących z Wielkopolski i  ze Śląska. W  latach 1811–1939 na Wydziale Medycznym 
studiowało 1284 Polaków104. Wydział miał prawo do nadawania stopni doktorskich medycyny 
i chirurgii. W 1945 roku, po zakończeniu II Wojny Światowej, Wydział Medyczny, wraz z całym 
Uniwersytetem Wrocławskim, został przeniesiony do Drezna. Po II wojnie światowej pierwsi 
kierownicy zakładów teoretycznych i klinik Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu i Politechniki 
Wrocławskiej, nawiązując do bogatych tradycji lwowskiej szkoły, wzbogacili jednocześnie 
dawny dorobek naukowy wrocławskiej medycyny. Tworząc własną tożsamość, kontynuowali 
i pomnażali osiągnięcia pracowników Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie i Śląskiego 
Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma w Breslau, który tę nazwę otrzymał w 1911 r. w 100-lecie 
połączonej Viadriny z Leopodiną105.

 
Za odbudowywanie medycyny we Wrocławiu byli odpowiedzialni akademicy i lekarze 

związani ze  środowiskiem lwowskim. Ponowne zorganizowanie Wydziału Lekarskiego 
powierzono profesorowi Ludwikowi Hirszfeldowi, który przyjechał do  Wrocławia 
wraz z  małżonką, profesor Hanną Hirszfeld. Małżeństwo Hirszfeldów zasłużyło się dla 
wrocławskiej medycyny. Profesor Hanna Hirszfeld stworzyła wrocławską szkołę pediatrii. 
W roku akademickim 1945/1946 uruchomiono trzyletnie studia medycyny oraz wszystkie 
wydziały teoretyczne, a w sumie funkcjonowały 32 katedry106. W 1946 roku założono Oddział 
Farmakologiczny, a w 1947 roku Oddział Stomatologiczny. W kolejnym roku akademickim 
otworzono Szkołę Techniczną Pielęgniarek oraz Szkołę Piastunek Dziecięcych – Pielęgniarek. 

W  roku akademickim 1949/1950, na  mocy rozporządzenia Rady Ministerstwa 
Oświaty z dnia 24 października 1949 r., dokonano przekształcenia Wydziału Uniwersytetu 
i Politechniki oraz Oddziału Farmacji i Stomatologii w Akademię Medyczną, pierwotnie 
nazwaną Akademią Lekarską. Po paru dniach nowa uczelnia przyjęła nazwę „Akademia 
Medyczna we  Wrocławiu”. Pod  tą  nazwą uczelnia funkcjonowała do  2012 r. Sejm RP  
28.06.2012 r.  przyjął ustawę w sprawie nadania Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich 
we Wrocławiu nazwy „Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu”. 

Obecnie Uniwersytet Medyczny składa się z  pięciu wydziałów: Lekarskiego, 
Wydziału Farmaceutycznego z  Oddziałem Analityki Medycznej i  Wydziału Nauk 
o  Zdrowiu. Na  uczelni w  roku akademickim 2020/2021 kształci się 5019 studentów. 
W  skład uczelni wchodzą m.in. Fundacja Uniwersytetu Medycznego we  Wrocławiu, 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Akademicka Poliklinika Stomatologiczna, 
Ośrodek Badawczo-Naukowo-Dydaktyczny Chorób Otępiennych w  Ścinawie, 
Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu (zob. ryc. 7), Biuro Karier, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Medycznego, Centrum Zarządzania Projektami107. 
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Z  punktu widzenia strategicznego funkcjonowania miasta Wrocław 
– kluczowe znaczenie ma prowadzony przez uczelnię Uniwersytecki Szpital 
Kliniczny. Składa się on z  ponad 20 klinik, blisko 30 oddziałów, licznych bloków 
operacyjnych, gabinetów zabiegowych, laboratoriów, itd. Jednostka szpitalna 
z  jednej strony udziela świadczeń zdrowotnych z  zakresu podstawowej 
i  specjalistycznej opieki zdrowotnej, a  z  drugiej – prowadzi zadania badawczo 
-naukowe, uczestnicząc w  kształceniu medyków. Obecnie Uniwersytet Medyczny 
zatrudnia 1910 osób, z czego 1116 to pracownicy naukowo – dydaktyczni108.

Ryc. 7. Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu widziany z lotu ptaka od strony ul. Borowskiej
Źródło grafiki: https://polska-org.pl/foto/7811/Uniwersytecki_Szpital_Kliniczny_we_Wroclawiu_ul_Borowska_

Wroclaw_7811676.jpg (dostęp 17.02.2021)

Studenci mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań w ramach organizacji 
studenckich i kół naukowych m.in. Samorządu Studentów Uniwersytetu Medycznego, 
Studenckiego Towarzystwa Naukowego Uniwersytetu Medycznego czy Klubu 
Żeglarskiego „Perła”. Ponadto Samorząd UM działał w ramach Wrocławskiej Inicjatywy 
Samorządu Studentów.  Doktoranci są zorganizowani w ramach Samorządu Doktorantów 
Uniwersytetu Medycznego. Działają aktywnie w porozumieniach lokalnych, branżowych 
i ogólnopolskich, m.in. Krajowej Reprezentacji Doktorantów, Porozumieniu Doktorantów 
Uczelni Wrocławskich i Doktoranckim Forum Uczelni Medycznych.

Na  kadencję 2020 – 2024 rektorem Uniwersytetu Medycznego został prof. 
dr hab. Piotr Ponikowski109. Na  prorektorów zostali mianowani: prof. dr hab. Piotr 
Dzięgiel (Prorektor ds. Nauki), prof. dr hab. Marzena Dominiak (Prorektor ds. Strategii 
Rozwoju Uczelni), dr hab. Tomasz Zatoński, prof. nadzw. (Prorektor ds. Budowania 
Relacji i  Współpracy z  Otoczeniem), prof. dr hab. Szymon Dragan (Prorektor ds. 
Strategii Rozwoju Uczelni) i prof. dr hab. Agnieszka Piwowar (Prorektor ds. Studentów 
i  Dydaktyki)110. JM Rektor jak i  Prorektorzy w  poprzedniej kadencji pełnili funkcje 
dziekańskie, prodziekańskie a także kierowali zakładami na Uniwersytecie Medycznym.  
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Na kadencję 2021 – 2024 w Radzie Uczelni zasiadają:  dr Aleksander Kacprzyk 
– (przewodniczący), prof. dr hab. Adam Szeląg (dyscyplina: Medycyna), dr hab. Piotr 
Świątek (dyscyplina:Farmacja), dr hab. Jacek Smereka, prof. Uczelni (dyscyplina: 
Nauki o  Zdrowiu) oraz Aleksandra Stosiek (przewodnicząca Samorządu Studentów). 
Reprezentantami spoza uczelni są: Beata Daszyńska–Muzyczka (Prezes Zarządu Banku 
Gospodarstwa Krajowego), dr Rafał Dobrakowski (zawodowo związany z Samodzielnym 
Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 1 w Lublinie), Tomasz Kurzewski (Prezes Zarządu 
ATM Group) i Przemysław Pohrybieniuk (prezes Fundacji na Ratunek Dzieciom z Chorobą 
Nowotworową; dyrektor zarządzający Kulczyk Foundation)111.

Według rankingu Perspektyw za  rok 2020, Uniwersytet Medyczny zajął 12 
miejsce112. W  rankingu kierunków – lekarski znalazł się na  3.miejscu po  Krakowie 
i Gdańsku, ale przed Warszawą. Tymczasem kierunek lekarsko-dentystyczny znalazł się 
na 4.miejscu w Polsce – po Krakowie, Poznaniu i Warszawie. Znaczny awans odnotowała 
analityka medyczna, która z 10. miejsca rok temu, uplasowała się w tej edycji na pozycji 
nr 5. Zdrowie publiczne oceniono jako trzecie w  kraju po  Krakowie i  Warszawie. 
Pielęgniarstwo zajmuje 5.miejsce, Farmacja znalazła się na 7.pozycji, oczko niżej oceniono 

położnictwo. Dietetyka znalazła się na 10.pozycji, a fizjoterapia na pozycji 14113.

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu została założona w 1946 roku. 
Początkowo działała jako Studium Wychowania Fizycznego przy Wydziale Lekarskim 
Uniwersytetu Wrocławskiego. Autonomię uzyskała w  1950 roku po  przekształceniu 
w Wyższą Szkołę Wychowania Fizycznego114. Od 1956 roku ma uprawnienia do kształcenia 
na poziomie magisterskim, a w 1966 roku nabyła prawo do doktoryzowania . W ramach 
Studium Wychowania Fizycznego w  1960 roku powołano Zakład Usprawniania 
Leczniczego, który obecnie funkcjonuje jako Wydział Fizjoterapii. Studium zostało 
przemianowane na Akademię Wychowania Fizycznego w 1972 roku115. W 1975 roku 
na AWF utworzono Wydział Turystyki i Rekreacji. Obecnie akademia składa się z dwóch 
wydziałów: Wychowani Fizycznego i Sportu oraz Fizjoterapii116. 

Na  AWF pracuje 42 pracowników naukowo-dydaktycznych. AWF kształci 
studentów na sześciu kierunkach studiów I-go i II-go stopnia, w trybie dziennym, zaocznym 
oraz podyplomowych. Prowadzi studia doktoranckie, w ramach których wypromowano 
dotychczas 450 doktorantów. Obecnie na AWF kształci się 4 122 studentów. 

AWF posiada rozbudowaną infrastrukturę obiektów sportowych m.in. Kompleks 
Pól Marsowych (zob. ryc. 8), wielofunkcyjną halę sportową, stadion lekkoatletyczny, krytą 
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pływalnię, korty tenisowe, hale tenisowe, a także przystań żeglarską w Olejnicy117. AWF 
we Wrocławiu jest uczelnią wyróżniającą się pod względem współpracy z otoczeniem 
społeczno-gospodarczym. Współpraca ta dotyczy przede wszystkim promowania 
wartości w  zakresie zdrowia fizycznego, wspierania społeczeństwa obywatelskiego 
i pielęgnowania kultury polskiej. 

AWF realizuje liczne innowacyjne projekty prozdrowotne, takie jak np. 
„Onkoigrzyska”118, cykliczny Festyn Sportowo-Rekreacyjny „Przewietrz się na Olimpijskim 
z AWF Wrocław”119, a także liczne działania aktywizacyjne ruchowo wobec seniorów120. 
Ponadto, uczelnia współuczestniczy w  organizacji wielkich wrocławskich imprez 
biegowych, m.in. „Maratonu Wrocławskiego”.

Na  AWF we  Wrocławiu stanowisko Rektora drugą kadencję z  rzędu piastuje 
prof. dr hab. Andrzej Rokita. Teki prorektorów objęli: dr hab.  Ryszard Bartoszewicz, 
prof. AWF (Prorektor  do  Spraw Nauczania)121, prof. dr hab.  Małgorzata Słowińska 
-Lisowska (Prorektor do  Spraw Nauki i  Współpracy z  Zagranicą)122, dr  Agnieszka 
Pisula-Lewandowska123 (Prorektor do  Spraw Studenckich i  Sportu Akademickiego) 
i  dr Ireneusz Cichy (Prorektor do  Organizacyjnych i  Współpracy z  Otoczeniem)124. 
Prof. Andrzej Rokita w 2020 roku został Przewodniczącym Kolegium Rektorów Uczelni 
Wrocławia i Opola oraz Przewodniczącym Kolegium Rektorów Akademii Wychowania 
Fizycznego. Ponadto jest członkiem Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich 
Szkół Polskich.

Ryc. 8. Kompleks Pól Marsowych Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Źródło grafiki: https://awf.wroc.pl/images_mce/galerie/unknown/2011/07/P_5/sdc10829.

jpg?1568785436707 (dostęp 17.02.2021)
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Studenci oraz doktoranci wrocławskiej AWF mogą rozwijać swoje zainteresowania 
w ramach Klubu Górskiego, Koła Turystycznego, Klubu Physio Manual i sekcji wspinaczkowej. 
Na  AWF działają oprócz tego 42 koła naukowe. Studenci są zorganizowani w  ramach 
Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego. Doktoranci tworzą Samorząd Doktorantów 
Akademii Wychowania Fizycznego125. Studenci i doktoranci są wspierani przez Biuro Karier 
AWF, które zajmuje się organizowaniem staży, praktyk, organizuje spotkania z pracodawcami, 
a także oferuje szkolenia i warsztaty.

Uczelnia współpracuje z  otoczeniem społeczno-gospodarczym poprzez 
m.in. Radę Uczelni. Ze wspólnoty AWF w  jej skład wchodzą: dr hab. Jarosław Fugiel 
prof. AWF (Zakład Biostruktury), dr hab. Waldemar Andrzejewski prof. AWF (Zakład 
Masażu i Fizykoterapii), mgr inż. Izabela Ubowska (Kierownik Centrum Informatycznego) 
oraz Katarzyna Mroczkowska (przedstawiciel Samorządu Studentów). Z  otoczenia 
społeczno-gospodarczego do Rady należą Marian Dymalski (Wiceprezes Akademickiego 
Związku Sportowego oraz wiceprezydent Światowej Federacji Sportu Akademickiego), 
Mariusz Czok (prezes firmy MA4S SP. Z O.O)126 i Mariusz Przychodny (prezes zarządu 
Stadionu Wrocław)127. 

W ramach współpracy międzynarodowej AWF ma podpisanych blisko 62 umowy 
w ramach programu Erasmus + oraz 16 umów bilateralnych128. Na uczelni są realizowane 
projekty naukowo-badawcze finansowane ze  środków m.in. Narodowego Centrum 
Nauki, Horyzont 2020 i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego129.

AWF od 1985 r. posiada swoje wydawnictwo naukowe, które zostało umieszczone 
na w wykazie punktowych wydawnictw naukowych (80 pkt). W  ramach wydawnictwa 
ukazują się publikacje w  postaci monografii (seria  Studia i  Monografie AWF 
we Wrocławiu), czasopism oraz podręczników i materiałów dydaktycznych adresowanych 
do  studentów130. Uczelnia wydaje ponadto trzy periodyki: Human Movement, 
Physiotherapy Quarterly,  Rozprawy  Naukowe  AWF  we  Wrocławiu. Według rankingu 
Perspektyw w 2019 roku AWF we Wrocławiu zajęła trzecie miejsce w rankingu. W latach 
2010, 2012-2014 zajmowała I miejsce131. 

Wpływ uczelni wyższych na rozwój aglomeracji wrocławskiej 
i współpraca samorządów studenckich
 Działalność uczelni wyższych wpływa pozytywnie na  zwiększenie potencjału 
kapitału społecznego i ludzkiego w regionie. Miasta, w których zlokalizowane są prężne 
jednostki akademickie, zyskują „moc przyciągania” osób pragnących rozwoju własnego 
potencjału naukowego i  zawodowego. Zaczynając, a  także kończąc studia w  danym 
mieście, absolwenci często znajdują w  nim pracę, a  co  za  tym idzie – decydują się 
na związanie z regionem na stałe. Jest to szczególnie widoczne we Wrocławiu, gdzie 
absolwenci uczelni wyższych chętnie zostają po zakończeniu edukacji. 
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Uczelnie, takie jak Uniwersytet Wrocławski, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet 
Przyrodniczy, Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Przyrodniczy, Akademia Wychowania 
Fizycznego, itd. są dostarczycielami wyraźnie sprofilowanych zawodowo zasobów 
ludzkich i  usług naukowych. Działalność biur karier przy uczelniach i  realizacja 
wspólnych projektów np. z  biznesem przynosi trójstronne korzyści: uczelni (która 
pozyskuje partnerów), studentom (którzy uzyskują kompetencje i znajdują pracę) oraz 
przedsiębiorcom (którzy uzyskują dobrze wykwalifikowanych pracowników). Biura karier 
organizują targi pracy, na których firmy mogą zaprezentować swoją ofertę, a studenci 
nawiązują współpracę z największymi pracodawcami w regionie. 

Oprócz tego, podczas targów są organizowane szkolenia i spotkania mentorskie, 
które  wpływają na  podwyższenie kompetencji i  pewności siebie wśród studentów. 
Także w czasie studiów młodzi ludzie korzystają z ofert praktyk oraz staży w firmach, 
organizacjach pozarządowych lub urzędach administracyjnych. Dodatkowo warto 
nadmienić, iż w celu zasilenia domowego budżetu studenci podejmują się dorywczej 
pracy w usługach oraz handlu, obsługując innych wrocławian. Z drugiej strony studenci 
są również aktywnymi odbiorcami usług gastronomicznych i rozrywkowych w mieście.

Uczelnie współpracują z  sektorem prywatnym przy pozyskiwaniu funduszy 
unijnych. Politechnika Wrocławska i  Uniwersytet Przyrodniczy wspomagają firmy przy 
pozyskiwaniu patentów. W ramach współpracy międzynarodowej uczelni do Wrocławia 
przyjeżdżają studenci z  zagranicy m.in. z  programu Erasmus+ i  na  podstawie umów 
bilateralnych. Osoby te często decydują się na powrót do Wrocławia po zakończeniu 
studiów oraz na  podjęcie pracy w  firmach zlokalizowanych w  mieście. Sprzyja 
to naturalnej wymianie pracowników z zagranicą. 

Współpraca uczelni z sektorem prywatnym nie ogranicza się do realizacji kilku 
wspólnych projektów. Osoby zarządzające dobrze prosperującymi przedsiębiorstwami 
wrocławskimi, a  także międzynarodowe korporacje posiadające filie w mieście, 
„są włączane w  życie” różnych uczelni wrocławskich poprzez Rady Uczelni. Zgodnie 
z  ustawą Prawo o  Szkolnictwie Wyższym i  Nauce132 organ ten ma za  zadanie m.in. 
monitorowanie gospodarki finansowej uczelni, monitorowanie zarządzania uczelnią 
oraz opiniowanie sprawozdań z  realizacji strategii uczelni. W  praktyce Rada Uczelni 
może także przyczyniać się do  usprawnienia zarządzania ośrodkami akademickimi, 
poprzez przenoszenie dobrych praktyk z sektora prywatnego. 

Analizując aktywność uczelni skierowaną do  zewnętrznych interesariuszy, 
dostrzegalne jest nasilenie współpracy pomiędzy pracownikami ośrodków akademickich 
a  miejskimi decydentami. Naukowcy posiadają wiedzę ekspercką, która okazuje się 
przydatna włodarzom miasta i województwa. Było to dostrzegalne m.in. wówczas, gdy 
Wrocław pełnił rolę Europejskiej Stolicy Kultury, a także podczas organizacji Wrocław 
World Games. Akademicy są zapraszani do  zespołów działających przy Urzędzie 
Miejskim Wrocławia, Urzędzie Wojewódzkim oraz Urzędzie Marszałkowskim. 
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W   celu zacieśnienia współpracy z  wrocławskimi uczelniami, Urząd Miejski 
Wrocławia utworzył Wrocławskie Centrum Akademickie (WCA), w  ramach którego 
współpracują ze  sobą decydenci oraz naukowcy. WCA doradza, jak rozwiązywać 
poszczególne problemy dotyczące współpracy uczelni z  otoczeniem społeczno-
gospodarczym. Instytucja ta dysponuje także ofertą stypendialną dla studentów 
i doktorantów, wspiera finansowo wydarzenia naukowe organizowane przez uczelnie, 
a  w  ramach programu Visiting Professors dofinansowuje wizyty zagranicznych 
profesorów. 

Rozpatrując rolę szkół wyższych w  rozwoju Wrocławia, nie należy zapominać 
o wkładzie tego sektora w rozwój infrastrukturalny. Napływ studentów ma pozytywny 
wpływ na  wrocławski rynek nieruchomości. Liczba miejsc w  akademikach, którymi 
dysponują uczelnie wyższe, jest wyraźnie ograniczona, wobec czego studenci stają 
przed koniecznością najmu pokojów i  mieszkań w  różnych częściach miasta. Wysoki 
popyt wśród młodych ludzi na wynajem mieszkań wpływa na wzrost liczby mieszkań 
budowanych przez deweloperów. 

Z  raportu „Studenci na  rynku nieruchomości”133 wynika, że  im dalszy etap 
kształcenia, tym udział osób posiadających własną nieruchomość rośnie. Coraz więcej 
nowych osiedli powstaje w  bezpośrednim sąsiedztwie kampusów akademickich, 
które są umiejscowione w  różnych dzielnicach lub osiedlach Wrocławia – m.in. 
na  Sołtysowicach. Na  przestrzeni lat 2017-2021 szczególnie dostrzegalny jest rozwój 
mieszkalnictwa w ramach tego osiedla, gdzie znajduje się Wydział Nauk Społecznych 
UWr. Budowa nowych mieszkań przyczyniła się tam także do  rozwoju infrastruktury 
drogowej i usługowej. 

Liczebność obiektów infrastrukturalnych, które są w  posiadaniu uczelni, 
podwyższa rangę kulturalną miasta – by wymienić chociażby Ogród Botaniczny 
Uniwersytetu Wrocławskiego, Polinkę Politechniki Wrocławskiej, Muzeum Przyrodnicze 
Uniwersytetu Wrocławskiego, Hydropolis. Obiekty te  cieszą się znacznym 
zainteresowaniem wśród mieszkańców miasta, a  także u  turystów. Obecność uczelni 
wyższych we Wrocławiu sprzyja promocji miasta w ramach tzw. turystyki konferencyjno 
-kongresowej. Uczelnie wyższe są odpowiedzialne za  organizowanie wydarzeń 
naukowych o  charakterze międzynarodowym i  ogólnopolskim, na  które przyjeżdżają 
naukowcy z  całego świata. Organizacja wydarzeń o  charakterze międzynarodowym 
przyczynia się także do promocji Wrocławia. Ponadto, uczelnie wrocławskie są jednymi 
z największych pracodawców we Wrocławiu. Oprócz kadry naukowo-dydaktycznej, ośrodki 
akademickie zatrudniają pracowników administracji, służb porządkowych, a także ochrony. 

Uczelnie wrocławskie w  sprzężeniu z  gospodarką regionu współtworzą 
ekosystem sprzyjający otwartym innowacjom. Na uwagę zasługuje bliska współpraca 
z  przedsiębiorcami i  urzędnikami w  zakresie przygotowywania merytorycznego 
programów studiów, dzięki której nabierają one profilu praktycznego, wdrożeniowego 
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lub zawodowego. Ponadto, realizowanych jest wiele wspólnych proinnowacyjnych 
projektów, jak choćby funkcjonująca od 2010 r. Akademia Młodych Uczonych i Artystów 
(WCA), Centrum Wiedzy i Innowacji (PWr) lub Startup Wrocław (ARAW). 

W  wyniku dynamicznego rozwoju aglomeracja wrocławska przyciąga licznych 
inwestorów – zarówno polskich, jak i  zagranicznych. Wybierają oni ten region 
jako miejsce lokalizacji zakładów produkcyjnych i  centrów usługowych, w  tym dla 
działalności badawczo-rozwojowej. Jest to  zjawisko charakterystyczne dla ośrodków 
dobrze rozwiniętych, o  wysokiej jakości kapitału ludzkiego. Aglomeracja wrocławska 
w skali państwa polskiego pełni funkcję bieguna wzrostu gospodarczego i społecznego 
w regionie, w ramach którego swoje lokalne oddziały lub siedziby mają Credit Suisse, 
IBM, HP, Nokia, Google. Ponadto warto nadmienić, że  w  podregionie wrocławskim 
działa ponad 170 tys. przedsiębiorstw, a ich liczba rośnie średnio o 2,8% rocznie.

Studenci oraz doktoranci zrzeszeni w ogólnopolskich organizacjach branżowych, 
organizują w  mieście cykliczne zjazdy, m.in. Krajowej Reprezentacji Doktorantów, 
Doktoranckiego Forum Uczelni Medycznych, Parlamentu Studentów RP. W  2019 
roku Porozumienie Doktorantów Uczelni Wrocławskich organizowało wraz z  Krajową 
Reprezentacją Doktorantów Kongres Porozumień Lokalnych, natomiast kilka miesięcy 
później, w lutym 2020 r. we Wrocławiu miało miejsce ostatnie przed pandemią Otwarte 
Posiedzenie Zarządu Krajowej Reprezentacji zrealizowane w formie „fizycznego zjazdu” 
dla ponad 100 reprezentantów różnych polskich uczelni. Podczas tego typu kongresów 
i zjazdów zawsze przewiduje się czas na wydarzenia kulturalne. 

W  2017 roku studenci samorządów studenckich działających na  uczelniach 
wrocławskich stworzyli Wrocławską Inicjatywę Samorządów Studenckich (WISS). W skład 
WISS wchodziło dziewięć uczelni wrocławskich m.in. PWr, UP, UWr, UM I AWF. Główne 
cele WISS zostały zdefiniowane jako: 

1. reprezentacja wrocławskiego środowiska studenckiego przed władzami 
lokalnymi,

2. wspieranie i podejmowanie inicjatyw pro-studenckich we Wrocławiu,

3. integracja środowiska studenckiego Wrocławia, w tym szereg działań dotyczących 
Juwenaliów we Wrocławiu jak Pochód Juwenaliowy. 

WISS był odpowiedzialny za  organizowanie m.in. Pochodów Juwenaliowych, 
Ogólnopolskich Targów Kół Naukowych, a także organizację certyfikowanych szkoleń. 
Oprócz tego, wspierano patronatem wydarzenia kulturalne organizowane we Wrocławiu 
przez samorządy studentów. W  ramach umowy partnerskiej wspomagano działania 
samorządów poprzez m.in. zbieranie podpisów pod  projektem przygotowanym 
w ramach Budżetu Obywatelskiego przez Uczelnianą Radę Samorządu Studenckiego 
AWF. Jednym z celów WISS była pomoc w utworzeniu Centrum Kultury Akademickiej 
Inicjatyw Lokalnych „Czasoprzestrzeń” w Zajezdni Dąbie134.
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WISS w swoich kompetencjach, uprawnieniach i upoważnieniach występowała 
w charakterze organu nadzorczego w stosunku do części inicjatyw wspólnych, takich jak np. 
Wrocławskich Pochód Juwenaliowy. Studencki korowód organizowany jest naprzemiennie 
przez Samorząd Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego i Samorząd Studencki Politechniki 
Wrocławskiej (co roku inny samorząd jest organizatorem pod względem formalnym). 

WISS w ramach kontroli przyglądał się propozycjom organizatora i partycypował 
w roli organizatora – gdyż samorządy studenckie we Wrocławiu uznawały, że Wrocławski 
Pochód Juwenaliowy jest projektem wspólnym, a więc organizowanym przez wszystkich, 
to też WISS był instytucją pełniącą taką właśnie rolę. Takie podejście do parady żaków 
było umotywowane finansowaniem przedsięwzięcia. Koszty związane z bezpieczeństwem 
stale wzrastają, a sytuacja wymagała stosowania innego rodzaju środków bezpieczeństwa 
(nowe technologie, większe bezpieczeństwo) oraz zwiększenia atrakcyjności wydarzenia 
poprzez innego rodzaju zakupy (np. gadżety). Osobną sprawą jest koszt przejazdów 
pojazdów MPK i „blokowania” miasta. Można więc wyszczególnić dwa rodzaje kosztów: 

1. Wydatkowanie związane z organizacją (bezpieczeństwo itp.);

2. Wydatkowanie związane z przejazdami (tramwaje itp.).

W ramach WISS stwierdzono, że kosztami organizacyjnymi należy się podzielić. 
Zazwyczaj stosowano zasadę proporcjonalności: liczba studentów na  uczelni a  koszt 
partycypacji. Jak się okazało – nie do końca ten mechanizm się sprawdzał. Być może 
trudność polegała na  oszacowaniu liczby studentów na  danej uzależnienia od  tego 
kosztów. Zamiennie lub współwystępująco stosowano zasadę współfinansowania 
na  miarę możliwości podmiotu współorganizującego. Natomiast WISS występował 
do władz miejskich z prośbą o sfinansowanie dodatkowych relacji pojazdów należących 
do  MPK. Władze miejskie po  zapoznaniu się z  dokumentacją dotyczącą przejazdów 
wydawały pozytywną decyzję w tej sprawie. 

 WISS doszedł również do  wniosku, że  bezpieczeństwo imprez masowych 
i  ich organizacja staje się coraz większym wyzwaniem pod  względem logistycznym 
i  finansowym. Spora część budżetu, którym samorząd dysponował, była realizowana 
w ramach organizacji Juwenaliów. WISS uwzględniając sytuację w innych miastach, tzn. 
współuczestniczenia magistratów w organizacji Juwenaliów w charakterze beneficjenta 
współfinansującego,. występował do miasta z prośbą o wsparcie w zakresie finansowym. 
W 2018 r. miasto dofinansowało Juwenalia Wrocławskie w kwocie 50 tysięcy złotych, 
a w 2019 r. w kwocie 100 tysięcy złotych (rozbijając Juwenalia na 3 imprezy: PWr, UWr, 
UE). Pojawiały się jednak trudności związane z uzyskaniem finansowania, takie jak: długi 
czas negocjacji, sposób uruchomienia finansowania, warunki stawiane przez miasto, 
brak porozumienia między samorządami, brak podmiotu rozliczeniowego.

WISS miał opierać się na  porozumieniu wszystkich inicjatorów powstania 
forum. Brak takiego porozumienia sprzyjał demotywacji w funkcjonowaniu zrzeszenia. 
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Istotnymi przyczynami braku zgodności samorządów wewnątrz organizacji były kwestie 
supremacji największych uczelni nad pozostałymi, co stwarzało poczucie nierówności. 
Dążenie samorządów politechniki i uniwersytetu opierały się na rywalizacji, co szkodliwie 
oddziaływało na  pozostałych członków. Kolejnym problemem była prawna pozycja 
ugrupowania, tzn. brak formalizacji i  podmiotowości prawnej był niejednokrotnie 
kwestią sporną. Doprowadzało, to do sytuacji, w której w momencie pozyskania jakiś 
środków, któraś z  uczelni musiała stać się gospodarzem dla takich środków, co  nie 
stanowi samo w sobie problemu, jednak jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że uczelnie 
wyższe podlegają pod ustawę o finansach publicznych, powstawała wówczas zależność 
między wydatkowaniem środków w sposób nagły i pilny a ustawą o finansach publicznych 
i zgodnością takiego wydatkowania. 

Pojawiały się koncepcje stworzenia WISS jako organu doradczego przy 
Prezydencie Miasta Wrocławia i  Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i  Opola 
(KRUWiO), jednakże koncepcje, te nie znalazły swojego zastosowania. Sprawą równie 
problematyczną okazał się charakter uczelni. Tzn. WISS do tej pory zrzeszał samorządy 
studenckie publicznych uczelni wyższych we Wrocławiu. W przypadku chęci dołączenia 
uczelni niepublicznej, nie wszyscy byli zgodni, co do tego czy WISS powinien zrzeszać 
uczelnie niepubliczne. Na przełomie 2017-2019 r. do inicjatywy włączono niepubliczne 
uczelnie wyższe we  Wrocławiu. Formalnie, względem prawnym WISS nigdy się nie 
zawiązał, natomiast pod względem funkcjonowania nie ustał. 

W trakcie organizacji Juwenaliów Wrocławskich w 2019 r. doszło do odmiennych 
zdań na temat funkcjonowania samorządów w zakresie organizacji imprez (Juwenalia) 
oraz sposobie funkcjonowania WISS. W 2020 r. przez wybuch epidemii żadne z  tych 
imprez się nie odbyły. Zmiana w kadrach zarządzających w samorządach spowodowała 
chęć powrócenia do WISS, ale w odmiennej formie, w innej nazwie i pod inną osłoną 
(Wrocławskie Forum Samorządów Studenckich) Prace nad projektem trwają do teraz. 

Ostatnią analizowaną kwestię stanowi wpływ znacznej liczby studentów, 
doktorantów i pracowników naukowych na rozwój połączeń komunikacyjnych lokalnego 
transportu zbiorowego. W wyniku obecności około 150 tys. studentów we Wrocławiu, 
główny dostarczyciel usług transportu zbiorowego – MPK Wrocław – zobligowany jest 
do  takiego organizowania połączeń komunikacyjnych w  skali miasta, aby w  sposób 
efektywny obsługiwać ruch studentów na  linii uczelnia/miejsce zamieszkania. Zatem 
status akademickości miasta wyraźnie determinuje formę organizacji komunikacji 
publicznej w  jego obrębie, a  także poza miastem. Przykładem tego ostatniego jest 
działalność Kolei  Dolnośląskich135, które oferują relatywnie sprawną komunikację 
kolejową na linii Wrocław –gminy aglomeracji wrocławskiej i Dolnego Śląska powiązane 
funkcjonalnie ze stolicą województwa. 
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Kwestie problematyczne i postulowane rekomendacje 
 Istotną kwestię w  zakresie potencjału współpracy rozwojowej na  linii uczelni 
wyższych z jednostkami samorządowymi stanowi sposób zorganizowania rynku najmu 
studenckiego w  mieście. Wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród 
studentów kształcących się w  największych ośrodkach akademickich w  kraju w  2020 
r. są jednoznaczne – średnio 2 na  3 studentów wynajmuje lokum odpłatnie136. We 
Wrocławiu na  wszystkich miejskich uczelniach wyższych kształci się ponad 105 tys. 
osób137. Oznacza to, że blisko 70 tys. studentów w mieście staje przed wymagającym 
wyzwaniem znalezienia i wynajmu pokoju lub mieszkania podczas studiów. 

 O  ile jeszcze na  większości uczelni wrocławskich dostępne są miejsca 
w akademikach, o tyle ich całościowa liczba nie wystarcza do obsłużenia zagregowanego 
popytu. Tytułem przykładu – w  ramach Uniwersytetu Ekonomicznego, PWr, UWr, 
Uniwersytetu Przyrodniczego i  Medycznego w  sumie dostępnych jest niecałe 9 tys. 
miejsc138, co  stanowi jedynie 13-14 procent zapotrzebowania w  skali całego miasta. 
Alternatywą w  tym kontekście staje się opcja wyraźnie droższego wynajmu zarówno 
w akademikach prywatnych, jak i w ramach miejskiego rynku mieszkań. 
 
 Zakładając, że  Wrocław jest miastem pro-studenckim nie tylko w  warstwie 
werbalnej, wówczas, przydatne okazałyby się szersze działania wspierające studentów 
na rynku mieszkaniowym. Jednym z postulowanych rozwiązań mogłoby być wsparcie 
socjalne w współfinansowaniu mieszkań dla studentów przyjezdnych, którzy – po pierwsze 
– zdecydowali się na studia w mieście, a także – po drugie – jednoznacznie wybrali opcję 
rozliczania podatków we Wrocławiu. Tego typu sytuacja potencjalnie mogłaby stanowić 
rozwiązanie typu win-win. Wszak dla studenta decydującego się na  przekierowanie 
strumienia płaconych podatków na  cele utrzymaniowe i  rozwojowe miasta, pro-
studenckie miasto mogłoby co najmniej w części (10-15 procent) subsydiować najem 
mieszkania w okresie studiów. 

 Obecnie władze miasta organizują akcje promujące rozliczanie PIT-u w mieście. 
Każdy, kto płaci podatki w  stolicy Dolnego Śląska, ma możliwość uczestniczenia 
programie Nasz Wrocław. Tym samym, rozliczając się we Wrocławiu można skorzystać  
m.in. z tańszych biletów semestralnych na przejazdy komunikacją miejską, a także raz 
w  roku z darmowych biletów wstępu do ZOO, Aquaparku czy Hydropolis. Być może 
w ramach programu Nasz Wrocław, miasto mogłoby zaproponować studentom także 
inne korzyści z płacenia podatków we Wrocławiu. Tym bardziej, że studenci napływowi 
mają wpływ dodatni na gospodarkę miasta. 

 Pomimo wysokiej oceny wysiłków ukierunkowanych na  wspieranie rodzimego 
biznesu i przyciąganie zagranicznych inwestorów do Wrocławia, warto mieć na uwadze 



40

pewne ograniczenia koncepcji rozwoju realizowanej w  aglomeracji wrocławskiej. 
Na  podstawie analizy wyników badań oraz uwag zgłaszanych przez inwestorów 
w  badaniu przeprowadzonych przez Jarosława Ignacego w  latach 2014-2015139 
wyciągnąć można było dla tamtego okresu następujące wnioski:

•	 dotychczas realizowana strategia rozwoju oparta na przyciąganiu jak największej liczby kolejnych 
inwestorów i  wspieraniu rozwoju krajowych potentatów powoli, ale systematycznie dociera 
do granic swojego potencjału i zaczyna blokować możliwości dalszego rozwoju;

•	 inwestorzy coraz częściej zwracają uwagę na  pojawiające się niekorzystne efekty realizacji 
dotychczasowej koncepcji rozwoju;

•	 do najczęściej wymienianych problemów w tym zakresie należą: deficyt i trudności w pozyskaniu 
odpowiedniej liczby oraz jakości kadry pracowniczej, eskalacja oczekiwań płacowych, szczególnie 
w  przypadku zawodów związanych z  IT oraz inżynierów, duża fluktuacja kadr wynikająca 
z rywalizacji o istniejących na rynku specjalistów przez konkurujące z sobą koncerny, zwłaszcza 
prowadzące bardzo zbliżony zakres działalności, jak np. szwajcarskie banki Credit Suisse i UBS.

 Znaczna część tych wniosków nadal pozostaje aktualna. W związku z tym, istotną rolę 
prorozwojową mogłyby odegrać działania, takie jak: (1) bardziej staranna selekcja nowych 
inwestorów w  regionie; (2) przyciąganie nie tylko inwestorów, ale również najbardziej 
wartościowego kapitału ludzkiego; (3) prowadzenie bieżących i kompleksowych analiz 
relacji między wiodącymi sektorami aglomeracji wrocławskiej oraz obecnymi i nowymi 
inwestorami; (4) systematyczny monitoring rynku pracy, nieustanny benchmarking; 
a  także – kilka zabiegów wiążących się wprost z  tematem niniejszego raportu – tj. (5) 
przyciąganie młodych ludzi na teren aglomeracji wrocławskiej za pomocą efektywnego 
systemu pozytywnych zachęt; (6) profilowanie metod i efektów kształcenia poprzez rozwój 
współpracy biznesu z uczelniami; (7) intensyfikacja zachęt i wsparcia do podejmowania 
studiów na kierunkach technicznych; (8) ułatwienia w zakresie zapraszania do Wrocławia 
specjalistów z innych miast polskich, a także zza granicy140. 

 Współpraca samorządu miejskiego i  rozmaitych samorządowych agencji 
wykonawczych (np. WCA, ARAW) z wrocławskimi uczelniami wyższymi powinna obejmować 
tworzenie ekosystemów sprzyjających otwartym innowacjom. które zaangażują nie 
tylko uniwersytety, ale także przedsiębiorców i  urzędników w  rozwiązywanie realnych, 
lokalnych wyzwań. Pomocną rolę mogą odegrać takie formy współpracy, które pozwolą 
na  wykształcenie długofalowych, strategicznych relacji personalnych i  strukturalnych. 
Mowa o  pozytywnie rozumianym kapitale społecznym, opartym na  zaufaniu i  wiedzy 
fachowej, eksperckiej. Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego powinni 
wykazywać zaangażowanie inwestycyjne w  uczelnie wyższe i  studentów, ponieważ 
ich wpływ na  funkcjonowanie skomplikowanego organizmu aglomeracyjnego nie ma 
charakteru jednokierunkowego, a wręcz przeciwnie – wielowektorowy i wielostronny.

 Ponadto warto dodać, iż  prężne miasto z  tak wieloma uczelniami powinno 
wykorzystywać potencjał, jaki posiadają samorządy studenckie i  doktoranckie. Często 
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dysponują one znacznymi środkami finansowymi na rozliczne działania, które mogłyby 
wpłynąć pozytywnie na  rozwój gospodarczy i  kulturalny ośrodka wrocławskiego. Stąd 
zasadny wydaje się postulat intensyfikacji działań organizacyjnych mających na  celu 
powołanie miejskiej instytucji-platformy, w ramach której realizowana byłaby współpraca 
samorządów studenckich i  doktoranckich z  regionalnymi instytucjami samorządu 
terytorialnego z jednej strony, a także administracji rządowej z drugiej.

Bibliografia
Opracowania naukowe:

1) Gontar B., Gontar Z., Sikora-Fernandez D., Strategiczne zarządzanie projektami transformacji 
inteligentnych miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018.

2) Ignacy J., Inwestycyjne eldorado czy początek zmierzchu realizowanej strategii? – analiza 
wybranych czynników atrakcyjności inwestycyjnej z perspektywy aglomeracji wrocławskiej, „Prace 
Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, Nr 444/2016.

3) Korenik S., Wrocław i jego relacje z otoczeniem – wybrane obszary, „Studia Komitetu Przestrzennego 
Zagospodarowania Kraju”, Nr 170/2016.

4) Mempel-Śnieżyk A., Wyzwania współczesnych miast. Wrocław jako miasto kultury, nauki i innowacji, 
„Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, Nr 408/2015.

Raporty eksperckie i broszury informacyjne:

1) Wrocław – miasto perspektyw, Raport:PwC, Polski Związek Firm Deweloperskich, październik 
2015.

2) Potencjał i potrzeby badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw aglomeracji wrocławskiej, Raport PwC, 
maj 2017.

3) Wrocław: inwestycje a demografia, Broszura Invest in Wrocław, 18 listopada 2015 r., 

4) Perspectives on Investing in Industry 4.0 in Wroclaw: Before, During, and After the COVID-19 
Pandemic, Raport: ARAW we  współpracy z  ITCorner, the Software Development Association 
Poland, The Future Industry Platform Foundation, the Association of Business Service Leaders in 
Poland, 2020.

5) Studenci na rynku nieruchomości. Raport 2020, Związek Banków Polskich, 2020.



42



43

Przypisy końcowe:

1   A. Mempel-Śnieżyk, Wyzwania współczesnych miast. Wrocław jako miasto kultury, nauki
  i innowacji, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, Nr 408/ 2015, s. 162.
2   Wrocław – miasto perspektyw, Raport PwC i PZFD, październik 2015, s. 19.
3   https://www.federacjanaukowa.pl/o-federacji (dostęp 19.02.2021).
4   Uczelnie we Wrocławiu, https://www.otouczelnie.pl/miasto/uczelnie-wroclaw (dostęp: 02.02.2021).
5   Liczba osób na wrocławskich uczelniach, https://www.radiowroclaw.pl/articles view/99034/Bli-  
  sko-15-tysiecy-mniej-studentow-na-wroclawskich-uczelniach (dostęp: 02.02.2021).
6   Akademickość to istotny czynnik rozwojowy w perspektywie strategicznego rozwoju

całego ekosystemu powiązań zachodzących w obrębie miasta i otaczającej go aglomeracji. 
Innymi słowy – chodzi tutaj o takie postrzeganie miasta, aby uwzględniało ono wszystkie 
przedsiębiorstwa funkcjonujące na jego terenie oraz wszystkich innych „właścicieli mia-
sta”, tj. interesariuszy. Szerzej: B. Gontar, Z., Gontar, D. Sikora-Fernandez, Strategiczne 
zarządzanie projektami transformacji inteligentnych miast, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Łódzkiego, Łódź 2018, s. 94.

7   Potencjał i potrzeby badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw aglomeracji wrocławskiej,
Raport PwC, maj 2017, s. 8.

8   Tamże, s. 12.
9   S. Korenik, Wrocław i jego relacje z otoczeniem – wybrane obszary, „Studia Komitetu

Przestrzennego Zagospodarowania Kraju”, Nr 170/2016, s. 341.
10   Informacje o spółce ARAW, https://araw.pl/informacje-o-spolce (dostęp 18.02.2021).
11   Informacje o aglomeracji wrocławskiej, https://aglomeracja.wroclaw.pl/aglomeracja-

wroclawska/o-nas (dostęp 18.02.2021).
12   S. Korenik, Wrocław i jego relacje…, dz. cyt., s. 339.
13   Informacje o Wrocławiu, https://invest-in-wroclaw.pl/dlaczego-wroclaw/ (dostęp 18.02.2021).
14   Wrocław: inwestycje a demografia, Broszura Invest in Wrocław, 18 listopada 2015 r.,

http://bpcc.org.pl/uploads/ckeditor/attachments/7983/1-ARAWWroclaw_demography_
trends_vf2.pdf (dostęp 18.02.2021).

15   Potencjał i potrzeby badawczo-rozwojowe…, dz. cyt., s. 15.
16   Perspectives on Investing in Industry 4.0 in Wroclaw: Before, During, and After the COVID-19
  Pandemic, Publikator: ARAW we współpracy z ITCorner, the Software Development

Association Poland, The Future Industry Platform Foundation, the Association of Busi-
ness Service Leaders in Poland, 2020.

17   Potencjał i potrzeby badawczo-rozwojowe…, dz. cyt., s. 13.
18   Tamże, s. 16.
19   Tamże, s. 207.
20   Informacje o ARAW, https://araw.pl/informacje-o-spolce (dostęp 18.02.2021).
21   Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, Tekst jednolity Statutu spółki Agencja

Rozwoju Aglomeracji  Wrocławskiej Spółka Akcyjna, przyjęty 22 czerwca 2020 r., § 7, ht-
tps://araw.pl/themes/pdf/statut-spolki-z-dnia-22-czerwca-2020-r.pdf (dostęp 18.02.2021). 

22   Informacje o spółce ARAW, https://araw.pl/informacje-o-spolce (dostęp 18.02.2021).
23    https://www.wroclaw.pl/ (dostęp 18.02.2021).
24   https://www.wroclaw.pl/go/wydarzenia (dostęp 18.02.2021).
25   https://visitwroclaw.eu/(dostęp 18.02.2021).
26  https://invest-in-wroclaw.pl/ (dostęp 18.02.2021).
27  https://araw.pl/startup-wroclaw (dostęp 18.02.2021).
28  https://made-in-wroclaw.pl/ (dostęp 18.02.2021).
29  http://study-in-wroclaw.pl/co-to-jest-study-in-wroclaw/ (dostęp 18.02.2021).
30  https://araw.pl/dobry-staz-lepsze-jutro (dostęp 18.02.2021).
31  https://araw.pl/restart (dostęp 18.02.2021).



44

32  https://araw.pl/standardy-obslugi-inwestora-w-dolnoslaskich-jst (dostęp 18.02.2021).
33  https://www.wroclaw.pl/growgreen/ (dostęp 18.02.2021).
34  https://araw.pl/skills-for-studies (dostęp 18.02.2021).
35  https://araw.pl/promocja-gospordarcza-wroclawia-i-aglmoeracji (dostęp 18.02.2021).
36  https://araw.pl/budowa-sieci-drog-rowerowych-i-parkingow-pr-i-br (dostęp 18.02.2021).
37  http://study-in-wroclaw.pl/co-to-jest-study-in-wroclaw/ (dostęp 18.02.2021).
38  http://study-in-wroclaw.pl/co-to-jest-study-in-wroclaw/nasi-ambasadorzy/ (dostęp 18.02.2021).
39  https://araw.pl/invest-in-wroclaw (dostęp 18.02.2021).
40  https://araw.pl/startup-wroclaw (dostęp 18.02.2021).
41  Kierownikiem WCA jest Tomasz Janoś. 
42  https://bip.um.wroc.pl/artykul/228/3134/biuro-wspolpracy-z-uczelniami-wyzszymi(dostęp 25.12.2020).
43  https://wca.wroc.pl/o-amuia (dostęp 25.12.2020).
44  https://wca.wroc.pl/o-amuia (dostęp 18.02.2021).
45  https://wca.wroc.pl/o-programie-visiting-professors (dostęp 18.02.2021).
46  Tamże, (dostęp 18.02.2021).
47  https://wca.wroc.pl/informacje-o-programie-mozart (dostęp 18.02.2021).
48  https://bip.um.wroc.pl/artykul/312/3580/dotacje-udzielone-przez-biuro-wspolpracy-z  
  -uczelniami-wyzszymi (dostęp 18.02.2021).
49  https://wca.wroc.pl/fast-o-konkursie (dostęp 18.02.2021).
50  https://wca.wroc.pl/wazza-o-projekcie (dostęp 18.02.2021).
51  https://wca.wroc.pl/o-konkursie-wroclawska-magnolia (dostęp 18.02.2021).
52  https://wca.wroc.pl/o-wroclawskiej-nagrodzie-naukowej (dostęp 18.02.2021).
53  https://wca.wroc.pl/wszechnica-miejska-o-programie (dostęp 18.02.2021).
54  https://wca.wroc.pl/o-programie-wroclawskie-konferencje-naukowe (dostęp 18.02.2021).
55  Historia Uniwersytetu Wrocławskiego, https://uni.wroc.pl/historia-uniwersytetu/ (dostęp 18.02.2021).
56  Tamże.
57  Dekret TRJZ z 24 VIII 1945 roku o przekształceniu Uniwersytetu Wrocławskiego
  i Politechniki Wrocławskiej na polskie państwowe szkoły akademickie (Dz. U. nr 34, poz. 207).
58  Struktura Uniwersytetu Wrocławskiego, https://uni.wroc.pl/wydzialy/  (dostęp: 07.02.2021).
59  Struktura Uniwersytetu Wrocławskiego, https://uni.wroc.pl/struktura-uczelni/jednost  
  ka/?j_id=114753 (dostęp: 07.02.2021).
60  Dane na dzień 31 grudnia 2019, https://bip.uni.wroc.pl/183/55/informacje-ogolne.html   
  (dostęp: 07.02.2021).
61  Tamże.
62  Tamże.
63  Tamże.
64  Dane na dzień 31 grudnia 2020, https://bip.uni.wroc.pl/183/55/informacje-ogolne.html   
  (dostęp: 07.02.2021).
65  Wojciech Hann oraz Prezydent Rafał Dutkiewicz byli członkami Rady Uczelni także w po  
  przedniej kadencji.
66  Na podstawie dokumentów wewnętrznych dotyczących utworzenia Centrum Aktywności  
  Studenckiej. 
67  Uczelnia badawcza, https://uni.wroc.pl/uczelnia-badawcza/ (dostęp: 08.02.2021).
68  UWr w rankingach, https://uni.wroc.pl/uwr-w-prestizowym-rankingu/ (dostęp: 08.02.2021).
69  Historia Politechniki Wrocławskiej, https://pwr.edu.pl/uczelnia/informacje-ogolne/histo  
  ria-i-rozwoj/historia (dostęp: 10.02.2021).
70  Tamże.
71  Organizacja uczelni, https://pwr.edu.pl/uczelnia/informacje-ogolne/organizacja-uczelni   
  (dostęp: 09.02.2021).
72  Politechnika Wrocławska – fakty i liczby, https://pwr.edu.pl/uczelnia/informacje-ogolne/  
  fakty-i-liczby (dostęp: 09.02.2021).



45

73  Tamże.
74  Arkadiusz Wójs w kadencji w kadencji 2016 – 2020 pełnił m.in. funkcje: dziekana
  Wydziału Podstawowych Problemów Techniki, kierownika Katedry Fizyki Teoretycznej,
  przewodniczącego Rady Dyscypliny i Komisji ds. Stopni Naukowych w dyscyplinie Nauki  
  Fizyczne, senatora i wiceprzewodniczącego Komisji Senackiej ds. Badań Naukowych   
  i Współpracy z Gospodarką. Jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Niskich Tempertur
  i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu, International Union of Pure and Applied   
  Physics i dyrektorem akademickim Wrocław Knowledge Hub of Academia Europaea.
75  Rada Uczelni, https://pwr.edu.pl/uczelnia/informacje-ogolne/wladze/rada-uczelni/
  (dostęp: 09.02.2021).
76  Tamże.
77  Struktura Politechniki Wrocławskiej, https://pwr.edu.pl/uczelnia/aktualnosci/lists_histo  
  ria_51-6610.html (dostęp: 09.02.2021).
78  O Fundacji Manus, https://manus.pl/o-nas/ (dostęp: 10.02.2021).
79  Tamże.
80  Oferta dla biznesu, https://biznes.pwr.edu.pl/laboratoria (dostęp: 10.02.2021).
81  Politechnika Wrocławska – fakty i liczby, https://pwr.edu.pl/uczelnia/informacje-ogolne/  
  fakty-i-liczby (dostęp: 10.02.2021).
82  Współpraca międzynarodowa, https://pwr.edu.pl/uczelnia/wspolpraca-miedzynarodowa   
  (dostęp: 09.02.2021).
83  Tamże.
84  Lobby facts, https://lobbyfacts.eu/representative/329fbc01122441949a75bc3bd7f1a230/  
  politechnika-wrocawska (dostęp: 09.02.2021).
85  Tamże.
86  Lobby facts, https://lobbyfacts.eu/representative/329fbc01122441949a75bc3bd7f1a230/  
  politechnika-wrocawska(dostęp: 09.02.2021).
87  Ranking Fundacji Perspektywy, http://ranking.perspektywy.pl/2016/ranking-uczelni-aka  
  demickich/politechnika-wroclawska (dostęp: 09.02.2021).
88  World Universtiy Ranking, https://www.timeshighereducation.com/world-university-ran  
  kings/by-subject (dostęp: 09.02.2021).
89  Biuletyn Informacji Publicznej UPWr, https://bip.upwr.edu.pl/ (dostęp 11.02.2021).
90  Historia uczelni, https://upwr.edu.pl/uczelnia/o-uczelni/historia-i-misja-uczelni (dostęp:   
  11.02.2021).
91  Struktura uczelni, https://upwr.edu.pl/uczelnia/struktura-uczelni (dostęp:11.02.2021).
92  W latach 2016-2020 pełnił funkcję prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą.
93  Władze uczelni, https://upwr.edu.pl/uczelnia/wladze-uczelni/rektor-i-prorektorzy (dostęp:11.02.2021).
94  Rada Uczelni UPWr, https://upwr.edu.pl/uczelnia/wladze-uczelni/rada-uczelni(dostęp: 12.02.2021).
95 https://upwr.edu.pl/uczelnia/o-uczelni/uczelnia-w-liczbach (dostęp: 12.02.2021).
96 https://upwr.edu.pl/wspolpraca/akademicki-inkubator-przedsiebiorczosci (dostęp: 12.02.2021).
97 https://upwr.edu.pl/studia/wsparcie-dla-studenta/biuro-karier/konsultacje-z-doradca (dostęp: 12.02.2021).
98 Oferta biznesowa, https://upwr.edu.pl/wspolpraca/oferta-dla-biznesu/oferta-biznesowa

(dostęp: 13.02.2021).
99 Zielona dolina, https://upwr.edu.pl/wspolpraca/zielona-dolina (dostęp: 13.02.2021).
100 Oferta dla szkół, https://upwr.edu.pl/wspolpraca/oferta-dla-szkol (dostęp: 15.02.2021).
101  Uczelnia badawcza, https://upwr.edu.pl/badania/uczelnia-badawcza (dostęp: 15.02.2021).
102  Tamże.
103  Historia uczelni, https://www.umed.wroc.pl/uczelnia-historia (dostęp: 16.02.2021).
104  Tamże.
105  Historia uczelni, https://www.umed.wroc.pl/uczelnia-historia (dostęp:16.02.2021).
106  Tamże.
107  Struktura organizacyjna, https://bip.umed.wroc.pl/artykuly/39/struktura-organizacyjna   



46

  (dostęp: 16.02.2021).
108  Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu,

https://bip.umed.wroc.pl/, (dostęp: 16.02.2021). 
109  W poprzedniej kadencji pełnił funkcję Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
110  Władze rektorskie, https://www.umed.wroc.pl/uczelnia-wladze-rektorskie (dostęp: 17.02.2021).
111  Rada Uczelni, https://www.umed.wroc.pl/uczelnia-rada-uczelni (dostęp: 17.02.2021).
112  Ranking uczelni akademickich, http://ranking.perspektywy.pl/2020/ranking/ranking  
  -uczelni-akademickich (dostęp: 16.02.2021).
113  Tamże.
114  Historia uczelni, https://awf.wroc.pl/o-uczelni/informacje/historia (dostęp:18.02.2021).
115  Tamże.
116  Tamże.
117  Struktura uczelni, https://awf.wroc.pl/uczelnia/organy-uczelni-661 (dostęp: 18.02.2021).
118  http://www.onkoigrzyska.awf.wroc.pl/#idea (dostęp 7.03.2021). 
119  https://awf.wroc.pl/galeria/przewietrz-sie-na-olimpijskim-1090 (dostęp 07.03.2021).
120  https://awf.wroc.pl/dydaktyka/aktywnosc-seniorow-to-ich-sprawnosc-i-zdrowie/informa- 
  cje-o-projekcie (dostęp 07.03.2021).
121  Tę funkcję prof. Bartoszewicz objął po raz drugi. Pełnił funkcję Prorektora ds. Nauczania   
  w latach 2016-2020.
122  W kadencji 2016-2020 prof. Małgorzata Słowińska-Lisowska także pełniła funkcję Prorektor  
  ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.
123  W latach  2012-2016 dr Agnieszka Pisula-Lewandowska pełniła funkcję Prodziekana ds.   
  Nauczania na Wydziale Fizjoterapii.
124  Władze uczelni, https://awf.wroc.pl/uczelnia/wladze-uczelni-619 (dostęp: 18.02.2021).
125  Samorząd studencki, https://awf.wroc.pl/studenci/samorzad-studencki (dostęp: 18.02.2021).
126  KRS,  http://62.129.240.187/Ma4s,Wroclaw,KRS,0000442324.html
127  Organy spółki, https://stadionwroclaw.pl/bip/organy-spolki/ (dostęp: 08.03.2021).
128  Akademia wychowania fizycznego we Wrocławiu, https://pokoleniew.pl/akademia-wy-  
  chowania-fizycznego-we-wroclawiu (dostęp: 18.02.2021).
129  Realizowane projekty, https://awf.wroc.pl/projekty-naukowe/realizowane(dostęp: 18.02.2021).
130  Wydawnictwo, https://awf.wroc.pl/uczelnia/wydawnictwo-awf-798 (dostęp: 18.02.2021).
131  Ranking Perspektyw, https://ranking.perspektywy.pl/2019/ranking-kierunkow-studiow/  
  kierunki-medyczne-i-o-zdrowiu/wychowanie-fizyczne (dostęp: 18.02.2021).
132  Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r., Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U.2020.85   
   t.j., https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/prawo-o-szkolnictwie-wyzszym-i  
  -nauce-18750400 (dostęp: 19.02.2021). 
133  Studenci na rynku nieruchomości. Raport 2020, Związek Banków Polskich, https://nzb.pl/ 
  phocadownload/WIB_Raport_Studenci_200902_Internet_final.pdf (dostęp: 19.02.2021). 
134  Na podstawie: https://www.youtube.com/watch?v=8t5P3qbhvhc&fbclid=IwAR06OnP  
   n5LKYTWp4ti3rz02wIDzVTLmjSIdUQ-YQ7V8fUZVraGA_KO0cYzA&ab_channel=Te-  
  lewizjaStudenckaPolitechnikiWroc%C5%82awskiejSTYK, (dostęp: 08.03.2021)
135 https://kolejedolnoslaskie.pl/o-spolce-2/misja/ (dostęp 19.02.2020).
136 Studenci na rynku nieruchomości: raport 2020, Centrum AMRON, Związek Banków Polskich, 2021.
137 https://stat.gov.pl/vademecum/vademecum_dolnoslaskie/portrety_miast/miasto_Wroclaw.
pdf   (dostęp 07.03.2021).
138  Obliczenia własne na podstawie: https://www.wroclaw.pl/studencie-nadal-sa-wolne-miejsca-w  
  -akademikach  (dostęp 07.03.2021).
139  J. Ignacy, Inwestycyjne eldorado czy początek zmierzchu realizowanej strategii? – analiza   
   wybranych czynników atrakcyjności inwestycyjnej z perspektywy aglomeracji wrocławskiej,  
  „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, Nr 444/2016, s. 208.
140  Tamże, s. 208-209.



47




