
UCHWAŁA NR 17 / 2020 
Rady Uczelni Uniwersytetu Łódzkiego 

 

z dnia 20 stycznia 2020 roku. 

 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 15 stycznia 2020 roku  
o wyrażenie opinii w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Łódzkiego przyjętego uchwałą nr 440 
Senatu UŁ w dniu 27 maja 2019 roku ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr 577 Senatu UŁ z dnia 
16.09.2019 r.,  polegających na nadaniu poniższym paragrafom następującej treści:  

 
 

1. W § 29 ustęp 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Funkcjami kierowniczymi w Uniwersytecie w rozumieniu odrębnych przepisów są: 
1) prorektor; 
2) dziekan; 
3) prodziekan; 
4) przewodniczący komisji do spraw stopni naukowych; 
5) dyrektor szkoły doktorskiej; 
6) kanclerz; 
7) zastępca kanclerza, w tym kwestor; 
8) dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej; 
9) kierownik Archiwum Uniwersytetu; 
10) dyrektor Wydawnictwa UŁ.”; 
2. W § 35 ust. 2 pkt 9 otrzymuje następujące brzmienie: 
„9) opiniują projekty aktów prawnych dotyczących szczegółowych kryteriów oceny osiągnięć 
naukowych osób ubiegających się o zatrudnienie na stanowiskach badawczych i badawczo-
dydaktycznych, kryteriów przyznawania nagród za działalność naukową i wymagań stawianych 
osobom pełniącym funkcje związane z kierowaniem działalnością naukową”; 
3. § 68 otrzymuje brzmienie: 
„1. Dziekana powołuje rektor w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia mu kandydata. 
2. Kandydata na dziekana przedstawia rektorowi rada wydziału w terminie do końca kwietnia w roku, 
w którym upływa kadencja organów Uniwersytetu. 
3. Rektor może odmówić powołania na dziekana przedstawionego kandydata, zawiadamiając o tym 
radę wydziału w terminie dwóch tygodni. 
4. W przypadku określonym w ust. 3, rada wydziału, w terminie dwóch tygodni od zawiadomienia o 
odmowie powołania dziekana, przedstawia rektorowi jako kandydata na dziekana inną osobę. 
5. Rektor może odmówić powołania na dziekana kandydata przedstawionego zgodnie z ust. 4 i powołać 
na dziekana inną osobę. 
6. Uchwały w sprawie przedstawienia kandydata na dziekana zgodnie z ust. 2 i 4 zapadają bezwzględną 
większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu rady wydziału. 
7. Zgłoszenie osoby proponowanej na kandydata na dziekana może być dokonane przez członka rady 
wydziału nie później, niż tydzień przed dniem, w którym ma być podjęta uchwała w sprawie 
przedstawienia rektorowi kandydata na dziekana. 
8. W razie nieprzedstawienia kandydata w terminach, o których mowa w ust. 2 i 4, rektor powołuje 
dziekana. 
9. Osoba pełniąca funkcję dziekana nie może być powołana do pełnienia tej funkcji na więcej niż dwie 
pełne następujące po sobie kadencje. 
10. Jeżeli dziekan przestanie pełnić powierzoną mu funkcję przed upływem kadencji, a do jej 
zakończenia pozostało więcej niż dwanaście miesięcy, rada wydziału niezwłocznie, nie później jednak 
niż w terminie jednego miesiąca od zaprzestania pełnienia funkcji przez dziekana, przedstawia 



rektorowi kandydata na dziekana. Do czasu powołania dziekana jego obowiązki pełni wyznaczony przez 
rektora prodziekan. Przepisy ust. 3-8 stosuje się odpowiednio. 
11. Jeżeli dziekan przestanie pełnić powierzoną mu funkcję przed upływem kadencji, a do jej 
zakończenia pozostało mniej niż dwanaście miesięcy, rektor powołuje dziekana na okres do końca 
kadencji. 
12. Dziekan może być odwołany przez rektora w każdym czasie na wniosek rady wydziału lub z 
inicjatywy rektora. Uchwała rady wydziału w sprawie zgłoszenia wniosku o odwołanie dziekana 
wymaga większości dwóch trzecich głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu rady 
wydziału.”; 
4. § 69 otrzymuje brzmienie: 
„Dziekanem może być profesor lub profesor uczelni posiadający stopień doktora habilitowanego, 
którego ogólny okres zatrudnienia w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy, do dnia 
powołania go przez rektora do pełnienia tej funkcji, wynosi co najmniej 5 lat.”; 
5. W § 110 ustęp 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Powołanie na stanowiska kierownicze, o których mowa w niniejszym rozdziale, może nastąpić po 
przeprowadzeniu konkursu. W takim wypadku przepisy o powołaniu na stanowiska kierownicze 
stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem przepisów niniejszego paragrafu oraz przepisów § 165.”; 
 
6. W § 119 punkty 5 i 6 uchyla się, nadając dalszym punktom kolejną numerację; 
 
7. Uchyla się § 121;  
 
8. W § 128 ustęp 1 otrzymuje brzmienie:  
 
„1. Bierne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim, z zastrzeżeniem  
ust. 2, zatrudnionym w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy, którzy nie ukończyli 67. roku 
życia do dnia rozpoczęcia kadencji, pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi 
zatrudnionym w Uniwersytecie w pełnym wymiarze czasu pracy oraz studentom i doktorantom.”; 
 
9. W § 128 uchyla się ustęp 3; 
 
10. W § 129 ustęp 1 skreśla się słowa: „lub kandydata na dziekana”; 
 
11. W § 130 uchyla się ustęp 2, nadając kolejnemu ustępowi numer „2”; 
 
12. W § 133 uchyla się ustęp 3; 
 
13. W § 135 uchyla się ustęp 3; 
 
14. § 136 otrzymuje brzmienie: 
„1. Uczelniana komisja wyborcza, przyjmując zgłaszane kandydatury w wyborach rektora bada czy 
kandydaci posiadają bierne prawo wyborcze, odbiera od nich oświadczenie o wyrażeniu zgody na 
kandydowanie i objęcie stanowiska w razie wyboru oraz inne oświadczenia wymagane przez przepisy 
szczególne. 
2. Po upływie terminu zgłaszania kandydatur uczelniana komisja wyborcza podaje do wiadomości 
społeczności akademickiej Uniwersytetu listę kandydatów. 
3. Przed głosowaniem zgłoszeni kandydaci mają prawo przedstawić swoje programy.”; 
 
15. Uchyla się § 138; 
 
16. § 139 otrzymuje brzmienie: 
„Do pełnienia funkcji rektora wybrany jest kandydat, który uzyskał bezwzględną większość głosów.”; 



17. § 140 otrzymuje brzmienie: 
„1. Osobie wybranej do pełnienia funkcji rektora przysługuje do czasu rozpoczęcia kadencji tytuł 
rektora-elekta. 
2. Rektor zapewnia rektorowi-elektowi należyte warunki organizacyjne dla umożliwienia mu 
przygotowania się do pełnienia funkcji.”; 
18. W § 141 ustęp 1 skreśla się słowa: „dziekana oraz”; 
 
19. W § 141 ustęp 3 skreśla się słowa: „dziekana oraz”; 
 
20. § 146 otrzymuje brzmienie: 
„W przypadku wygaśnięcia mandatu rektora, kolegium elektorów niezwłocznie dokonuje wyboru 
nowego rektora na okres do końca kadencji. W okresie od dnia stwierdzenia wygaśnięcia mandatu do 
dnia wyboru rektora, obowiązki rektora pełni prorektor wskazany przez rektora w chwili powołania na 
funkcję prorektora.”; 
21. § 147 otrzymuje brzmienie: 
„W przypadku okresowej niemożności pełnienia funkcji rektora przez okres dłuższy niż sześć miesięcy, 
kolegium elektorów może podjąć uchwałę o wygaśnięciu mandatu.”; 
22. W § 148 uchyla się ustępy 3 i 4; 
 
23. § 149 otrzymuje brzmienie: 
„Wniosek o odwołanie rektora składa się do uczelnianej komisji wyborczej. Przewodniczący uczelnianej 
komisji wyborczej zwołuje zebranie kolegium elektorów nie wcześniej niż po upływie 10 dni i nie 
później niż przed upływem 60 dni od daty złożenia wniosku. Zebraniu przewodniczy przewodniczący 
uczelnianej komisji wyborczej.”; 
24. W § 150 ustęp 1 skreśla się słowa: „lub dziekana”; 
 
25. W § 150 ustęp 3 skreśla się słowa: „mandat dziekana oraz”;  
 
26. W § 172 ustęp 1 otrzymuje brzmienie: 
 
„1. Kryteria oceny okresowej dla poszczególnych grup pracowników i rodzajów stanowisk oraz tryb i 
podmiot dokonujący oceny okresowej określa w drodze zarządzenia rektor po zasięgnięciu opinii 
senatu, związków zawodowych, samorządu studenckiego oraz samorządu doktorantów.”;  
  
27. § 191 otrzymuje brzmienie: 
„1. Rekrutację na studia wyższe prowadzi komisja rekrutacyjna. Członków komisji rekrutacyjnych, w 
tym jej przewodniczącego i zastępców przewodniczącego, powołuje rektor spośród nauczycieli 
akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.  
2. Czynności związane z rekrutacją na poszczególne kierunki studiów oraz decyzje w tych sprawach 
podejmowane są przez podkomisje, których członków, w tym przewodniczącego i zastępcę 
przewodniczącego powołuje rektor spośród członków komisji, o których mowa w ust. 1. 
Przewodniczący podkomisji jest zastępcą przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. 
3. Od decyzji komisji rekrutacyjnej służy odwołanie do rektora. Odwołanie składa się w terminie 14 dni 
od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem komisji rekrutacyjnej. Decyzja rektora podjęta po 
rozpatrzeniu odwołania jest ostateczna.”; 
28. W § 201 dodaje się ustęp 2 w brzmieniu: 
„2. Komisja dyscyplinarna rozstrzygająca sprawę studenta orzeka w składzie złożonym z 
przewodniczącego składu orzekającego, którym jest nauczyciel akademicki oraz w równej liczbie ze 
studentów i nauczycieli akademickich.”, 
zmieniając oznaczenie dotychczasowego ustępu 2 na numer „3”; 
29. W § 220 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 



„2. Osoby pełniące funkcje określone w § 29 ust. 1 pkt 1-10, w ramach posiadanych kompetencji, 
realizują zadania poprzez wydawanie pism okólnych i komunikatów.”; 
 
30. W § 224 ust. 1,2 i 4 otrzymują brzmienie: 
„1. Osoby pełniące w dniu 30 września 2019 r. funkcje, o których mowa w § 29 ust. 1 pkt 1-3, pełnią je 
do końca kadencji. 
2. Osoby pełniące w dniu 30 września 2019 r. funkcje, o których mowa w § 29 ust. 1 pkt  6-10, pełnią 
je w dalszym ciągu.   
4. Osoby powołane na podstawie niniejszego statutu do pełnienia funkcji, o których mowa w § 29 ust. 
1 pkt 4 i 5, pełnią je do końca kadencji.”;  
 
31. Uchyla się § 228. 
 

 

Rada proponowane zmiany Statutu jednomyślnie opiniuje pozytywnie, jednocześnie sugerując 
konieczność dokonania uszczegółowienia zapisu § 68 ust. 6 Statutu (wg numeracji wynikającej z 
przedłożonego projektu zmian Statutu) w taki sposób, aby jednoznacznie określić, iż głosowanie o 
którym tam mowa ma charakter tajny. 
 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Uczelni 
 
 
Roman Wieczorek 


