
  

  

Uchwała nr 30/2020 
Rady Uczelni Uniwersytetu Łódzkiego 

z dnia 19 czerwca 2020 roku 
 
 
w sprawie: zaopiniowania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Łódzkiego na rok 2020.  
 
 
Na podstawie § 11 ust. 2 pkt 1 Statutu UŁ przyjętego uchwałą Senatu Uniwersytetu Łódzkiego nr 440 
z dnia 27 maja 2019 r. (ze zm.) Rada Uczelni uchwała co następuje: 

 
§ 1 

Na wniosek Prorektora ds. ekonomicznych z dnia 16.06.2020 roku i po zapoznaniu się z 
przedstawionym przez niego planem rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Łódzkiego na rok 2020 
stanowiącym załącznik do tego wniosku, Rada Uczelni UŁ postanawia przedstawiony plan zaopiniować 
pozytywnie.  

 
Uzasadnienie 
 
Rada Uczelni UŁ zaopiniowała pozytywnie przedstawiony przez Prorektora ds. ekonomicznych plan 
rzeczowo - finansowy Uniwersytetu. Jednocześnie jednak, kierując się odpowiedzialnością za 
funkcjonowanie i rozwój Uczelni, ale także wykonując przypisane jej ustawowe prawo do 
monitorowania gospodarki finansowej Uniwersytetu, pragnie podzielić się następującymi refleksjami i 
sugestiami. 
Rok 2020 bez wątpienia, ale i prawdopodobnie lata kolejne, zmuszą nas do funkcjonowania w bardzo 
wymagającej i niepewnej rzeczywistości. Dotyczy to samej istoty działania Uniwersytetu - jak np. nowe 
formy edukacji, zmienione plany rekrutacji, możliwości prowadzenia badań naukowych, ale także ich 
wielkiego wpływu na sytuację ekonomiczną Uniwersytetu. Zauważamy już teraz znaczący spadek 
przychodów w wielu obszarach naszej działalności, przy jednoczesnym utrzymywaniu się, a czasami 
istotnym zwiększeniu kosztów działania. Niepokoją Radę przyjmowane plany finansowe Wydziałów, 
które wskazują na często znaczące zmniejszenie wyniku finansowego. Rada ma świadomość 
ogromnego wpływu na całą sytuacje finansową czasu epidemii i jej różnorodnych skutków. Tym 
bardziej jednak, sytuacja ta musi mobilizować Władze Rektorskie Uczelni i Dziekanów do ciągłego, 
bieżącego monitorowania sytuacji finansowej całej Uczelni oraz poszczególnych Wydziałów. 
Stajemy przed ogromnym wyzwaniem przeprowadzenia Uniwersytetu przez ten bardzo trudny czas - 
także z perspektywy finansowej - w sposób, który zagwarantuje ciągłość działania, oraz możliwie 
najmniejszy uszczerbek ekonomiczny. To zaś wymaga pełnej mobilizacji, stałej analizy przychodów i 
kosztów, oraz bieżącego elastycznego reagowania, na każdym szczeblu struktury uniwersyteckiej.  
 
 
Przewodniczący Rady Uczelni 
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