
Załącznik  

do Uchwały nr 31  

Rady Uczelni Uniwersytetu w Białymstoku  

z dnia 17 marca 2021 r. 

 

 

Sprawozdanie Rady Uczelni Uniwersytetu w Białymstoku 

z działalności za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 

 

I. Skład Rady Uczelni 

Pierwsza Rada Uczelni Uniwersytetu w Białymstoku została powołana Uchwałą nr 2534 

Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie powołania pierwszej 

Rady Uczelni Uniwersytetu w Białymstoku na podstawie art. 230 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. 

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., 

poz. 1667 z późn. zm.) i w związku z Uchwałą nr 2318 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z 

dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia sposobu powołania i zadań pierwszej Rady 

Uczelni. Rada Uczelni została powołana na pierwszą kadencję od dnia 17 czerwca 2019 r. do 

dnia 31 grudnia 2020 r. w siedmioosobowym składzie: 

1) członkowie spoza wspólnoty uczelni 

mgr Andrzej Parafiniuk – przewodniczący Rady powołany Uchwałą nr 2535 z dnia 27 marca 

2019 r. Senatu Uniwersytetu w Białymstoku 

mgr Piotr Horba 

mgr Robert Mucha 

2) członkowie spośród wspólnoty uczelni 

prof. dr hab. Leonard Etel 

prof. dr hab. Beata Izabella Godlewska-Żyłkiewicz 

mgr Tomasz Zalewski 

3) przewodniczący Samorządu Studenckiego 

Mateusz Sarnacki. 

 

II. Zadania Rady Uczelni  

W okresie sprawozdawczym Rada Uczelni realizowała zadania określone w ustawie z dnia 3 

lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 

z 2018 r., poz. 1667 z późn. zm.), w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce oraz w Statucie Uniwersytetu w Białymstoku. 

W okresie sprawozdawczym Rada Uczelni odbyła 10 posiedzeń w terminach: 

18 lutego 2020 r. 

27 marca  2020 r., 

8 kwietnia 2020 r., 

23 kwietnia 2020 r., 

15 maja 2020 r.,  

24 czerwca 2020 r., 

27 sierpnia 2020 r.,  

19 października 2020 r., 

3 grudnia 2020 r., 

22 grudnia 2020 r. 

W trakcie posiedzeń, działając zgodnie ze swoimi kompetencjami, Rada Uczelni podjęła 20 

uchwał, w tym: 

1) dotyczące wyborów rektora Uniwersytetu w Białymstoku na kadencję 2020-2024 (3),  

2) opiniującą projekt zmian w Statucie Uniwersytetu w Białymstoku (1), 



3)  w ramach monitorowania gospodarki finansowej opiniujące plan rzeczowo-finansowy 

i prowizorium planu rzeczowo-finansowego oraz zatwierdzające sprawozdanie 

finansowe (7), 

4) wyrażanie zgody na rozporządzanie składnikami aktywów trwałych, których wartość 

rynkowa przekracza kwotę 2 000 000 zł (4), 

5) wyrażanie zgody na wykonywanie dodatkowego zajęcia zarobkowego przez rektora (2), 

6) występowanie z wnioskiem do ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego                    

i nauki o ustalenie wysokości wynagrodzenia i dodatku funkcyjnego rektora wybranego 

na kadencję 2020−2024 (1), 

7) przyznania rektorowi dodatku zadaniowego (1), 

8) przyjęcia sprawozdania pierwszej Rady Uczelni za okres od dnia 17 czerwca do 31 

grudnia 2019 r.(1). 

Wszystkie uchwały zostały przyjęte po wnikliwiej analizie oraz dążeniu członków Rady do 

wypracowania wspólnego stanowiska.  

Wprowadzenie stanu epidemii w kraju wpłynęło na sposób organizacji spotkań Rady. 

Większość posiedzeń odbyła się w trybie zdalnym.  

Rozwój pandemii stanął na przeszkodzie zorganizowaniu wyborów rektora, senatu, 

kolegialnych ciał decyzyjno-doradczych oraz powołaniu osób na funkcje kierownicze na 

kadencję 2020–2024 w przewidzianym w Statucie terminie. W związku z sytuacją epidemiczną 

Rada pozytywnie zaopiniowała zmianę Statutu, polegającą na umożliwieniu przesunięcia 

terminu wyborów i ustalenia nowego kalendarza wyborczego przez Uczelnianą Komisję 

Wyborczą, jak też przeprowadzenia ich z wykorzystaniem technologii informatycznych. 

Pozytywna opinia Rady dotyczyła również wprowadzenia takiej zmiany w Statucie, która 

umożliwiła w przypadkach uzasadnionych nadzwyczajnymi okolicznościami, w tym                             

w szczególności zagrażającymi życiu lub zdrowiu członków wspólnoty uczelni wprowadzenia 

możliwości zwoływania posiedzeń i podejmowania uchwał w trybie zdalnym. 

Kluczowym w roku 2020 zadaniem Rady Uczelni było ustalenie terminu zgłaszania 

kandydatów na rektora, a następnie wskazanie tego kandydata kolegium elektorów. Rada na 

posiedzeniu w dniu 15 maja 2020 r.,  wskazała kolegium elektorów Uniwersytetu w 

Białymstoku, zgodnie ze zgłoszeniami wspólnoty uczelni, jako kandydata na rektora Pana Prof. 

dr. hab. Roberta Władysława Ciborowskiego. 

Rada Uczelni podczas posiedzeń zajmowała się również zagadnieniami związanym z szeroko 

pojętą gospodarką finansową uczelni oraz zarządzaniem uczelnią. Przedmiotem posiedzeń były 

też kwestie związane z prowadzeniem działalności dydaktycznej i badawczej w okresie 

ograniczenia funkcjonowania uczelni w czasie epidemii. Rada Uczelni wyrażała również 

zainteresowanie pracami nad przygotowaniem nowej strategii Uniwersytetu w Białymstoku. 

W związku z zakończeniem pierwszej kadencji Rady Uczelni, jej członkowie starali się 

wypracować model funkcjonowania oraz współpracy z władzami Uczelni, który byłby 

podstawą w następnych kadencjach do podejmowania, w duchu pełnej współpracy, działań na 

rzecz rozwoju Uniwersytetu.   

Członkowie Rady Uczelni w swoich pracach kierowali się dobrem uczelni i działali na jej rzecz.  


