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Przedmowa 

Uczelnie i gminy w miastach postindustrialnych mają przed sobą szczególne wyzwania. Wiążą 

się one z ich charakterem oraz kwestiami związanymi między innymi z różnorodnością 

migracyjną i integracją społeczną. Magistraty i uniwersytety w miastach postindustrialnych 

mają do odegrania kluczową rolę w działaniach na rzecz zintegrowanych, bezpiecznych 

i odpornych społeczeństw miejskich. Ponoszą one wspólną odpowiedzialność za współpracę 

studentów, badaczy, praktyków i nauczycieli ze społeczeństwem. 

W miastach postindustrialnych niezwykle ważna jest ścisła współpraca uniwersytetów i miast w 

zakresie innowacyjnych badań i edukacji, co pomoże stawić czoła wyzwaniom związanym 

z różnorodnością, bezpieczeństwem i włączeniem społecznym. Jedynie w ten sposób może 

zostać wzmocniona pozycja, mieszkańców i potomków pracowników, którzy przyczynili się do 

powstania tych postindustrialnych miast – dzieci i wnuków pracowników kopalni stali, 

przemysłu samochodowego, włókienniczego i petrochemicznego, portów handlowych i miast 

portowych. 

Kierując się tą ambicją, dziesięć uniwersytetów: z Bilbao, Bochum, Cork, Stambułu, Liege, Łodzi, 

Malmö, Oulu, Rotterdamu i Zagrzebia będzie współpracowało w ramach inicjatywy 

Uniwersytetu Europejskiego Miast Transformacji Postindustrialnej (UNIC). W obrębie tej 



 

inicjatywy niezwykle ważne jest, aby uniwersytety mogły opierać się na bliskiej współpracy 

z władzami miast. 

Dlatego też niniejsze Porozumienie o współpracy wyraża kolektywne intencje dziesięciu 

uniwersytetów i magistratów w miastach postindustrialnych dotyczące współpracy  

w zakresie wspólnych możliwości i wyzwań, określonych w Deklaracji Misji Sojuszu UNIC (UNIC 

Mission Statement). 

• Uniwersytet Europejski Miast Transformacji Postindustrialnej (UNIC) zawiera porozumienie 

w ramach i między miastami a uniwersytetami w Bilbao, Bochum, Cork, Stambule, Liege, 

Łodzi, Malmö, Oulu, Rotterdamie i Zagrzebiu; 

• niniejsze porozumienie zacieśnia współpracę pomiędzy uczelniami a zarządami miast 

postindustrialnych, które stoją przed wspólnymi wyzwaniami i możliwościami związanymi z 

różnorodnością etniczną, kulturową, ekonomiczną i religijną; 

• Uniwersytet Europejski Miast Transformacji Postindustrialnej (UNIC) reprezentuje 

tożsamość wartości mających służyć mobilnym i zróżnicowanym populacjom tych miast. 

Stwarza to możliwość formowania integracyjnych i odpornych społeczeństw miejskich oraz 

zwiększa społeczny wpływ edukacji i badań prowadzonych w sojuszu UNIC. 

Wspólne ambicje 

Przez lata miasto Łódź było celem podróży tysięcy studentów z kraju i zagranicy, którzy wybrali 

Uniwersytet Łódzki jako miejsce edukacji. Wielu z nich później znalazło tu zatrudnienie i od 

tamtej pory nazywa Łódź swoim domem. Razem udało nam się stworzyć środowisko, 

zapewniające rozwój społeczności, która jest zróżnicowana kulturowo, odnosi sukcesy 

ekonomiczne i wspiera edukację. Do tej pory wspólnie zrealizowaliśmy też szereg projektów 

społecznych. Bazując na tej owocnej współpracy, chcemy dalej wspólnie rozwijać ideę badań 

zaangażowanych społecznie tworzonych dla i w naszej społeczności oraz z jej aktywnym 

udziałem. 



 

Niniejsze Porozumienie rozwija wspomnianą wcześniej współpracę między Uniwersytetem 

Łódzkim a miastem Łódź na wyższym poziomie, określonym przez ambicje, misję i strategię 

konsorcjum UNIC. Niniejsze Porozumienie o współpracy podkreśla dążenia miasta 

i uniwersytetu do inwestowania w możliwości stwarzane przez umowę o współpracy  

w ramach sojuszu UNIC, poprzez następujące wspólne cele: 

1) Zwiększenie innowacyjności w badaniach i edukacji 

a) Stopniowo wdrażając działania mające na celu ustanowienie bliskiej współpracy między 

miastem a uniwersytetem w tworzeniu inicjatyw badawczych i dydaktycznych 

dotyczących kwestii związanych z integracją i różnorodnością; 

b) poprzez łączenie sieci współpracy, aby razem odpowiadać na wyzwania społeczne 

poprzez tworzenie innowacyjnych komponentów edukacyjnych opartych na realnych 

problemach. 

2) Służenie potrzebom zróżnicowanych społecznie miast 

a) Odkrywając potencjał organizacji miejskich w obszarze włączenia społecznego i 

różnorodności; 

b) umożliwiając tworzenie laboratoriów miejskich w dzielnicach miejskich 

i społecznościach lokalnych, zajmujących się poszczególnymi kwestiami  

w zakresie różnorodności migracyjnej. 

3) Wspólne projektowanie wpływu społecznego 

a) Współtworząc laboratoria miejskie w dzielnicach, w których lokalne społeczności mogą 

czerpać największe korzyści z zasobów wiedzy sojuszu UNIC. 

4) Wspieranie mobilności studentów i pracowników 

a) Poprzez rozwój współpracy i organizowanie spotkań pomiędzy miastem 

a uniwersytetem z udziałem grup studenckich, pracowników i specjalistów zajmujących 

się rozwojem miasta; 

b) zmniejszając wszelkie przeszkody i bariery administracyjne, prawne lub instytucjonalne 

mające wpływ na mobilności studentów, pracowników uczelni oraz praktyków 

miejskich. 



 

5) Wymiana wiedzy 

a) Wspierając proces uczenia opartego na wdrażaniu skutecznych rozwiązań i dążąc do 

zbudowania ogólnodostępnej bazy danych UNIC opierającej się na realnych 

zagadnieniach i wyzwaniach; 

b) zwiększając dostępność baz danych w obrębie europejskich miast i uniwersytetów oraz 

pomiędzy nimi. 

6) Tworzenie międzynarodowej widoczności 

a) Dzieląc się wiedzą i doświadczeniem w zakresie projektowania strategii służącej miastu i 

uczelni; 

b) udostępniając informacje, wewnętrznie i zewnętrznie, dotyczące wspólnych działań w 

ramach konsorcjum UNIC i poza nim. 

Miasto Łódź i Uniwersytet Łódzki przyjmują do wiadomości powyższe, potwierdzają swoje 

intencje i wspólnie wyrażają zgodę na współpracę w zakresie sformułowanych celów. 

Podpisano: 

1) Miasto Łódź, reprezentowane przez Prezydent Hannę Zdanowską, w dniu 9.01.2023 

i 

2) Uniwersytet Łódzki, reprezentowany przez prof. Elżbietę Żądzińską, Rektora UŁ, 

 w dniu 9.01.2023 
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