
  

  

Uchwała nr 34/2020 
Rady Uczelni Uniwersytetu Łódzkiego 

z dnia 26 sierpnia 2020 roku 
 
w sprawie: przyznania dodatku zadaniowego Pani Rektor Uniwersytetu Łódzkiego prof. dr hab. 
Elżbiecie Żądzińskiej. 

 
 

Działając na podstawie art. 140 ust. 4 w związku z art. 138 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.   –  
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Rada Uczelni Uniwersytetu Łódzkiego postanawia co następuje: 
 

 
§ 1 

 
1. Z dniem 1 września 2020 roku przyznaje się Pani Rektor Uniwersytetu Łódzkiego prof. dr hab. 

Elżbiecie Żądzińskiej dodatek zadaniowy w wysokości 11 000,- zł (jedenaście tysięcy złotych). 
2. Dodatek zadaniowy o którym mowa w paragrafie poprzedzającym przyznaje się na okres 

dwóch lat. 
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Uczelni. 
 

 
UZASADNIENIE 

 
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (dalej zwana ustawą)  w sposób 

jasny i klarowny ustala zasady wynagrodzenia rektora uczelni. Składać  się ono może z trzech różnych 

składników: wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego oraz dodatku zadaniowego. Wysokość 

dwóch pierwszych składników jest ustalana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na wniosek 

Rady Uczelni, natomiast określenie wysokości kwoty ostatniego składnika (w przypadku jego 

przyznania) jest autonomiczną decyzją Rady Uczelni.  

Wszystkie te elementy ostatecznego wynagrodzenia rektora, jeśli idzie o ich sposób naliczania oraz 

przesłanki uzasadniające ich przyznanie, są szczegółowo opisane w ustawie.  

Ustawodawca daje Radzie Uczelni bardzo istotne kompetencje w omawianym obszarze. W zakresie 

dwóch pierwszych składników wynagrodzenia – dodajmy, iż obligatoryjnych – Rada zobowiązana jest 

do analizy sytuacji i okoliczności ważnych z perspektywy omawianej tematyki dla swojej uczelni, a 

następnie, poprzez kolegialną decyzję, do wystąpienia do Ministra z ostateczną, jasno sformułowaną 

propozycją.  I choć nie budzi żadnych wątpliwości okoliczność, iż ostateczną decyzję podejmuje w tej 

materii Minister, to zasadne są oczekiwania Rady, aby jej głos wyrażony w złożonej uchwale, był 

istotnie wzięty pod uwagę. Gdyby bowiem ustawodawca uznał, że decyzja Ministra jest autonomiczna 

i nie powinna uwzględniać w sposób wyważony wniosku Rady – takie rozwiązanie by przyjął. 

Przykładem jest uprawnienie Rady do autonomicznego decydowania o ewentualnym przyznaniu 

rektorowi  dodatku zadaniowego. W tym przypadku Rada zobowiązana jest oczywiście do 



  

  
uwzględnienia wskazań ustawy w zakresie oceny co do wystąpienia przesłanek do przyznania tego 

dodatku oraz zasad jego naliczania, natomiast sama decyzja Rady nie wymaga żadnego wniosku oraz 

jakiejkolwiek aprobaty innego organu.  

Rada Uczelni Uniwersytetu Łódzkiego głęboko przeanalizowała wszystkie okoliczności, które naszym 

zdaniem powinny zostać uwzględnione przy ustalaniu wynagrodzenia Rektora Uniwersytetu Łódzkiego 

w kadencji 2020-2024, w szczególności wynagrodzenia zasadniczego. Ostateczna decyzja Ministra w 

tej materii jest istotnie różna (o 35 %) od propozycji Rady. Nie znamy argumentów i przesłanek 

uzasadniających tę decyzję.  

Objęcie funkcji Rektora przez Panią prof. dr hab. Elżbietę Żądzińską ma miejsce w szczególnym okresie. 

Oczywista, odnosimy to stwierdzenie przede wszystkim – choć nie tylko – do nadzwyczajnej sytuacji 

epidemiologicznej. Okoliczności towarzyszące temu zjawisku są – z uwagi na ich skalę oraz specyfikę – 

nieznane wcześniej. Ze względu na globalny charakter i zasięg oddziaływania na bardzo różne obszary 

życia społecznego, są zjawiskiem nowym, jak też wymagającym zupełnie nowego odmiennego niż 

znany dotychczas działania. Dotyczy to również funkcjonowania uczelni jako takiej, a zatem 

Uniwersytetu Łódzkiego także. Wielkość naszego Uniwersytetu, liczba kształcących się tutaj młodych 

ludzi, duża kadra nauczycieli akademickich, różnorodność dziedzin nauki,  jaka jest przedmiotem 

prowadzonych tu badań, wszystko to w kontekście zjawiska pandemii stawia ogromne wyzwania przed 

osobami, które tą Uczelnią będą zarządzać. 

Z tej perspektywy, oceniając obowiązki zarządcze nowego Rektora, Rada nie ma żadnych wątpliwości, 

iż występują okoliczności uzasadniające przyznanie dodatku zadaniowego opisane w art. 138 ust.3 

ustawy - „dodatek zadaniowy może być przyznany (-) ze względu na charakter pracy lub warunki jej 

wykonywania”. 

Wiele działań i decyzji związanych z organizacją funkcjonowania Uniwersytetu w czasie pandemii 

zostało już podjętych i wdrożonych przez ustępującego Rektora i Jego Kolegium. Nie ulega jednak 

kwestii, że dynamika zdarzeń związanych z omawianą sytuacją, ich nieprzewidywalność oraz głęboki 

wpływ na tak różne obszary działalności Uniwersytetu, będzie wymagać ciągłej analizy, stałego 

monitoringu oraz stanowczych i szybkich reakcji. Możliwe, że regulacje dzisiaj obowiązujące, będą 

musiały być zupełnie inaczej kształtowane. Wykonywanie zadań Rektora i Jego Kolegium w tym okresie 

wymagać będzie, zdaniem Rady, szczególnej uwagi i staranności w takich obszarach jak: 

1. Aktywne określanie metod pracy, organizacji procesu dydaktycznego i badawczego Uniwersytetu. 

2. Stałe monitorowanie sytuacji finansowej Uczelni, dążenie do zrównoważenia budżetu oraz 

zapewnienia płynności finansowej. 

Choć aktualna sytuacja ekonomiczna Uniwersytetu, jako skutek przemyślanej i profesjonalnie 

prowadzonej polityki w tym zakresie przez ustępującego Rektora jest dobra i bezpieczna, jednak trzeba 

mieć na uwadze, że nieznane są długotrwale skutki finansowe trwania epidemii, dotyczące zarówno 

sfery kosztowej, jak i przychodowej. 

3. Zapewnienie studentom i pracownikom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z bazy noclegowej, 

rozbudowanej i bardzo dobrze dotychczas działającej infrastruktury lokalowej – to także istotne 

zadanie Uniwersytetu, które było traktowane dotychczas nadzwyczaj poważnie i z wielkim sukcesem.  



  

  
Obecna sytuacja, a szczególnie jej dalszy ewentualny niekorzystny przebieg,  będzie wymuszać 

konieczność podejmowania i wdrażania wielu ważnych decyzji. Z jednej strony widzimy bowiem istotne 

ograniczenie liczby studentów zagranicznych, radykalne zmniejszenie  ilości konferencji, kongresów 

itd. – co znacząco wpływa na wskazane wyżej kwestie finansowe, a z drugiej, dotykać będziemy spraw 

związanych z ochroną życia i zdrowia ludzi. 

Przywołując tylko niektóre z istotnych wyzwań stojących przed Rektorem obejmującym swe 

urzędowanie w tym trudnym czasie, Rada pragnie także zaznaczyć, że społeczność akademicka nadal 

oczekiwać będzie realizacji takich inicjatyw, które nie tylko utrzymają dotychczasowy potencjał 

dydaktyczny i badawczy Uniwersytetu, ale będą sprzyjać jego dalszemu rozwojowi. To m.in 

konieczność przygotowania i ogłoszenia w ostatecznym kształcie strategii Uniwersytetu, jak też kolejne 

działania zmierzające do uzyskania przez Uniwersytet Łódzki statusu uczelni badawczej. Uwzględniając 

wszystkie te okoliczności, Rada uznała, że dodatek zadaniowy dla Rektora winien być przyznany w 

wysokości 11.000 ,- zł miesięcznie. 

Nadto, mając na uwadze aktualną wiedzę na temat sytuacji epidemiologicznej, Rada stwierdza, że 

logicznym jest przyjęcie, iż okoliczności uzasadniające przyznanie dodatku zadaniowego trwać będą 

długo, stąd też decyzja w tym zakresie obejmuje przyznanie dodatku na okres 24 miesięcy – liczonych 

od dnia 1 września 2020 roku. 

Ewentualne dalsze jego trwanie powinno być przedmiotem oceny Rady Uczelni w roku 2022 z 

uwzględnieniem istniejących wówczas okoliczności. 

 

 
 
Przewodniczący Rady Uczelni  
 
 
 
Roman Wieczorek 


