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Rada Uczelni  

 

 

SPRAWOZDANIE 

Rady Uczelni Uniwersytetu Łódzkiego z działalności w roku 2021 

 

Rada Uczelni została powołana Uchwałą nr 33 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego podjętą na  

3. roboczym posiedzeniu w kadencji 2020–2024 w dniu 26 października 2020 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 

W związku z wyborem Rady Uczelni na kadencję 2021-2024 jej skład osobowy uległ zmianie i w 2021 

roku był następujący:  

Przewodnicząca  

dr hab. Ewa Kołodziejczyk, prof. IBL PAN 

Członkowie wybrani spośród wspólnoty Uczelni 

mgr Anna Felisiak 

dr hab. Grzegorz Michalski, prof. UŁ 

prof. dr hab. Marcin Palusiak 

Członkowie wybrani spoza wspólnoty Uczelni 

lek. med. Rajmund Martyniuk 

mgr Sławomir Fijałkowski 

oraz 

p. Mateusz Kłudczyński – Przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studentów UŁ (do września 

2021), a następnie p. Grzegorz Gwarda – Przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studentów 

UŁ (od 15 listopada 2021).  

Sekretariat Rady prowadzą Agnieszka Zgondek i Justyna Meksa. 
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ZAKRES DZIAŁALNOŚCI RADY UCZELNI 

Rada Uczelni odbywała regularne posiedzenia, których w roku sprawozdawczym było 13, 

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

pandemii wirusa SARS-CoV-2 od 1 stycznia do 30 września 2021 roku posiedzenia Rady odbywały 

się zdalnie za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. Po przyjęciu dwu dawek szczepień 

przeciwko SARS-CoV-2 przez członków Rady, od 1 września 2021 do końca roku kalendarzowego 

posiedzenia odbywały się w trybie stacjonarnym, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa 

sanitarnego. 

W roku 2021 Rada Uczelni podjęła 29 uchwał, przyjętych po odbyciu wnikliwych dyskusji, 

umożliwiających wypracowanie stanowiska w kwestiach będących przedmiotem obrad.  

Mając 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 UŁ; 

monitorowanie gospodarki finansowej Uniwersytetu poprzez: zatwierdzenie sprawozdania z 

wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2020 rok, zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 

2020 rok, zaopiniowanie planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Łódzkiego na rok 2021 oraz 

korekty tegoż planu, jak również zaopiniowanie planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu 

Łódzkiego na rok 2022. Rada Uczelni dokonała także wyboru podmiotu dokonującego badania 

sprawozdania finansowego UŁ za 2021 rok.  

Nadto Rada zaopiniowała sprawozdanie z realizacji Strategii Uniwersytetu Łódzkiego w 

latach 2017-2020, jak również projekt Strategii Uniwersytetu Łódzkiego na lata 2021-2030.  

Rada formułowała stanowisko w sprawie oddania składników mienia Uniwersytetu do 

korzystania innemu podmiotowi na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, sprzedaży 

nieruchomości Uniwersytetu oraz zamiany działek pomiędzy UŁ i Uniwersytetem Medycznym w 

Łodzi. Wykonując prawo pracy względem Rektora, procedowała kwestię przyznawania nagród dla 

Rektor UŁ za działalność naukowo-badawczą.  

Rada kontynuowała przyjętą wcześniej zasadę spotkań z osobami reprezentującymi 

Uniwersytet i odpowiadającymi za te obszary działalności Uczelni, które stanowiły przedmiot 

zainteresowania Rady. W sytuacji trwania zagrożenia epidemicznego wirusem SARS-CoV-2, 

stawiającym Uczelnię przed koniecznością sprostania wielu wymaganiom w zakresie organizacji 

pracy naukowo-badawczej, procesu dydaktycznego, współpracy międzynarodowej, zarządzania, 

administracji oraz funkcjonowania osiedla akademickiego, Radę interesowały zwłaszcza modele 

działalności Biblioteki i Wydawnictwa UŁ w tych warunkach, nowej jednostki ogólnouczelnianej 

International Hub, a także Filii UŁ w Tomaszowie Mazowieckim w kontekście restrukturyzacji tej 

ostatniej. We współpracy z Władzami UŁ Rada analizowała pozycjonowanie Uczelni w bieżących 
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rankingach szkół wyższych, mając na uwadze zmienność metodologii tych rankingów, jak i wpływ 

okoliczności pandemii na rozpatrywane w nich kryteria. 

Korzystając z doświadczeń poprzedniej kadencji Rada Uczelni podtrzymała tradycję 

kontaktów z Radami łódzkich Uczelni poprzez organizację spotkania Przewodniczących Rad Uczelni 

w siedzibie Uniwersytetu Łódzkiego oraz obecność na spotkaniu w Uniwersytecie Medycznym. 

Ponadto członkowie Rady Uczelni osobiście uczestniczyli w ważnych dla Uniwersytetu 

wydarzeniach jak Inauguracja roku akademickiego 2021/2022, Kolegium Refleksji Humanistycznej, 

Gala Nagrody im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego, 

uroczystości w Bibliotece oraz na Wydziałach UŁ.  

 

PODSUMOWANIE 

W swojej działalności w 2021 roku Rada Uczelni Uniwersytetu Łódzkiego kontynuowała 

wypracowywanie takiego modelu funkcjonowania, który może być podstawą odniesienia dla 

następnych Rad i sprzyja ugruntowaniu pozycji Uczelni w środowisku naukowym. Do realizacji tego 

celu przyczyniła się harmonijna współpraca pomiędzy Radą a Rektorem Uniwersytetu, Kolegium 

Prorektorów, Zespołem Kanclerzy, a także innymi osobami reprezentującymi Uniwersytet, 

udzielającymi wsparcia merytorycznego Radzie. Za pierwszy rok współpracy Rada Uczelni w nowej 

kadencji składa wszystkim serdeczne podziękowania.  

 

Przewodnicząca Rady Uczelni  

dr hab. Ewa Kołodziejczyk, prof. IBL PAN 

oraz jej członkowie:  

Anna Felisiak  

dr hab. Grzegorz Michalski, prof. UŁ 

prof. dr hab. Marcin Palusiak  

Sławomir Fijałkowski 

Ireneusz Martyniuk 

Grzegorz Gwarda 

 

 

 


