
Załącznik  

do Uchwały nr 43  

Rady Uczelni Uniwersytetu w Białymstoku  

z dnia 21 marca 2022 r. 

 

 

Sprawozdanie Rady Uczelni Uniwersytetu w Białymstoku 

z działalności za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 

 

I. Skład Rady Uczelni 

Rada Uczelni Uniwersytetu w Białymstoku na kadencję 2021-2024 została powołana 

Uchwałą nr 2781 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 listopada 2020 r.                        

w sprawie powołania członków Rady Uczelni Uniwersytetu w Białymstoku na kadencję 

2021-2024, na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo                         

o szkolnictwie wyższym i nauce (t .j. Dz. U z 2022, poz. 574) oraz zgodnie                                       

z postanowieniami Statutu Uniwersytetu w Białymstoku). Senat Uchwałą nr 2782                         

z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Uczelni 

Uniwersytetu w Białymstoku na kadencję 2021-2024 na przewodniczącego Rady 

wybrał mgr. Andrzeja Parafiniuka.  

Skład Rady: 

1) członkowie spoza wspólnoty uczelni 

mgr Andrzej Parafiniuk - przewodniczący 

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 

a następnie Katarzyna Gdula, która została wybrana 7 września 2021 r. na 

przewodniczącą Samorządu Studenckiego. 

 

 



II. Zadania Rady Uczelni  

W okresie sprawozdawczym Rada Uczelni realizowała zadania określone 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 5 posiedzeń w terminach: 

27 stycznia 2021 r. 

08 lutego 2021 r. 

17 marca 2021 r., 

23 czerwca 2021 r., 

15 grudnia 2021 r., 

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

podjęła 12 uchwał, w tym: 

1) w ramach monitorowania gospodarki finansowej opiniujące plan rzeczowo-

finansowy i prowizorium planu rzeczowo-finansowego oraz zatwierdzające 

sprawozdanie finansowe (7), 

2) wybór podmiotu do badania sprawozdania finansowego Uniwersytetu                                

w Białymstoku za rok 2021 i 2022 (1), 

3) wyrażanie zgody na rozporządzanie składnikami aktywów trwałych, których 

wartość rynkowa przekracza kwotę 2 000 000 zł (1), 

4) przyznania rektorowi dodatku zadaniowego (2), 

5) przyjęcia sprawozdania Rady Uczelni za okres od dnia 1stycznia 2020 r. do 31 

grudnia 2020 r.(1). 

Wszystkie uchwały zostały przyjęte po wnikliwiej analizie oraz dążeniu członków Rady 

do wypracowania wspólnego stanowiska.   

Zgodnie z zasadą transparentności wszystkie uchwały Rady Uczelni publikowane są                               

w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku. 

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

Większość posiedzeń odbyła się w trybie zdalnym.  

Rada Uczelni podczas posiedzeń zajmowała się zagadnieniami związanymi 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. 

Rada Uczelni, poprzez swoich przedstawicieli, brała udział jak co roku w ważnej dla 

Uniwersytetu uroczystości, w inauguracji roku akademickiego. 

Ponadto poszczególni członkowie Rady biorą udział w ogólnopolskich spotkaniach                                     

i szkoleniach przeznaczonych dla rad uczelni. W tym przewodniczący Rady 

uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym przez Ośrodek Współpracy Rad Uczelni 

(OWRU) w dniu 12 lipca 2021r.,  brał udział w webinariach organizowanych przez 

OWRU oraz konsultował kierunki postępowania w wybranych kwestiach z wybranymi 

przewodniczącymi (np. Uniwersytetu Szczecińskiego). 

 


