
 
załącznik nr 1 do Uchwały nr 4/2021  

Rady Uczelni Uniwersytetu Łódzkiego  

z dnia 25 lutego 2021 roku 

 

 

SPRAWOZDANIE 

Rady Uczelni Uniwersytetu Łódzkiego z działalności w roku 2020 

 

Rada Uczelni została powołana Uchwałą nr 300 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego podjętą na 21. 

roboczym posiedzeniu w kadencji 2016-2020 w dniu 17 grudnia 2018 r.  

Podstawa prawna działalności Rady Uczelni Uniwersytetu Łódzkiego: Ustawa z dnia 3 lipca 

2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Statut Uniwersytetu Łódzkiego oraz Regulamin 

Rady Uczelni. 

Siedzibą Rady pozostają pomieszczenia w budynku Pałacu Biedermanna UŁ w Łodzi.  

 

WPROWADZENIE 

Skład osobowy Rady Uczelni w 2020 roku nie uległ zmianie i był następujący:  

Przewodniczący  

mgr Roman Wieczorek  

Członkowie wybrani spośród wspólnoty Uczelni 

mgr Anna Felisiak 

dr hab. Grzegorz Michalski, prof. UŁ 

prof. dr hab. Marcin Palusiak 

Członkowie wybrani spoza wspólnoty Uczelni 

dr hab. Ewa Kołodziejczyk, prof. IBL PAN 

mgr Sławomir Fijałkowski 

oraz 

Hanna Radzińska – Przewodnicząca Uczelnianej Rady Samorządu Studentów UŁ.  

Sekretariat Rady prowadzą mgr Agnieszka Zgondek i mgr Justyna Meksa. 

 

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI RADY UCZELNI 

Rada Uczelni odbywała regularne posiedzenia, których w roku sprawozdawczym było 

14, każde protokołowane i w większości z udziałem wszystkich jej członków. W związku z 

wystąpieniem pandemii wirusa SARS-CoV-2 zgodnie z zarządzeniami Rektora Uniwersytetu 



Łódzkiego, od 11 marca do grudnia 2020 roku posiedzenia Rady odbywały się zdalnie za 

pośrednictwem platformy Microsoft Teams. W roku 2020 Rada podjęła 27 uchwał, przyjętych 

jednomyślnie po przeprowadzeniu wielostronnych dyskusji, które umożliwiły osiągnięcie 

optymalnego stanowiska w kwestiach będących przedmiotem obrad. Rada Uczelni wydała 

także dwa oświadczenia związane z poszanowaniem różnorodności orientacji seksualnej w 

Polsce oraz z wyborami Rektora UŁ.  

Powołując się na prerogatywy wymienione w art. 18 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 

r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 11 rozdział II Statutu UŁ, podczas kolejnych 

posiedzeń Rada zajmowała stanowisko w takich kwestiach jak: opiniowanie zmian 

wnoszonych do Statutu; monitorowanie gospodarki finansowej Uniwersytetu poprzez 

zatwierdzanie sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2019 rok, 

sprawozdania finansowego za 2019 rok oraz zaopiniowanie planu rzeczowo-finansowego 

Uniwersytetu Łódzkiego na rok 2020. Formułowała także stanowisko w sprawach sprzedaży 

nieruchomości Uniwersytetu. Wykonując prawo pracy względem Rektora, procedowała 

kwestię wysokości wynagrodzenia i nagród dla Rektora UŁ.  

W 2020 roku Rada Uczelni po raz pierwszy uczestniczyła w wyborach Rektora 

Uniwersytetu Łódzkiego. Zgodnie z kalendarzem wyborczym i w porozumieniu z 

Przewodniczącym Uczelnianej Komisji Wyborczej Rada przyjęła tryb procedowania 

adekwatny do swych ustawowych obowiązków w tym zakresie. Rada spotkała się z 

kandydatami na Rektora UŁ: Panią prof. dr hab. Elżbietą Żądzińską i Panem prof. dr. hab. 

Sławomirem Cieślakiem dla omówienia ich programów wyborczych. W efekcie tych rozmów, 

przeprowadzonych wedle jednakowego, uzgodnionego wcześniej scenariusza, i po starannej 

analizie obu programów wyborczych Rada wskazała Panią prof. dr hab. Elżbietę Żądzińską 

oraz Pana prof. dr. hab. Sławomira Cieślaka jako kandydatów na Rektora Uniwersytetu 

Łódzkiego w wyborach na kadencję 2020-2024.  

Rada Uczelni kontynuowała przyjętą wcześniej zasadę spotkań z osobami 

reprezentującymi Uniwersytet i odpowiadającymi za te obszary działalności Uczelni, które 

stanowiły przedmiot zainteresowania Rady. Było to szczególnie ważne w sytuacji rozwoju 

zagrożenia epidemicznego wirusem SARS-CoV-2, które postawiło przed Uczelnią nieznane 

wcześniej wymagania w zakresie organizacji badań naukowych, dydaktyki, współpracy 

międzynarodowej, zarządzania, administracji oraz funkcjonowania osiedla akademickiego. 

Wraz z Zespołem Rektorskim poprzedniej i obecnej kadencji Rada wnikliwie analizowała 

dynamiczną sytuację finansową Uczelni, na którą wpłynęły okoliczności pandemii oraz 

dyskutowała warianty rozwiązań, które zapewnią jej stabilność.  



Ponadto, mimo rozwoju pandemii, członkowie Rady Uczelni osobiście uczestniczyli w 

ważnych dla Uniwersytetu wydarzeniach jak Inauguracja roku akademickiego 2020/2021 oraz 

posiedzenia Senatu UŁ.  

 

PODSUMOWANIE 

W swojej pracy w kadencji 2019-2020 pierwsza Rada Uczelni Uniwersytetu Łódzkiego 

za priorytet uznała stworzenie takiej formuły działalności, by mogła być ona kontynuowana 

przez następne Rady i sprzyjała dalszemu umacnianiu wysokiej pozycji Uczelni. Do realizacji 

tego celu przyczyniła się znakomita współpraca pomiędzy Radą a Rektorem Uniwersytetu, 

Zespołem Prorektorów, Kanclerzem poprzedniej i obecnej kadencji, a także innymi osobami 

reprezentującymi Uniwersytet, udzielającymi wsparcia merytorycznego Radzie. Na 

zakończenie swojej kadencji za tę owocną współpracę z poszanowaniem wzajemnej autonomii 

pierwsza Rada Uczelni składa serdeczne podziękowania.  

 

Przewodnicząca Rady Uczelni  

 

Ewa Kołodziejczyk 

 


