
Załącznik  

do Uchwały nr 55  

Rady Uczelni Uniwersytetu w Białymstoku  

z dnia 8 lutego 2023 r. 

 
Sprawozdanie Rady Uczelni Uniwersytetu w Białymstoku 

z działalności za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 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 

Katarzyna Gdula,  

a następnie Wiktor Walewski, który został wybrany 14 czerwca 2022 r. na 

przewodniczącego 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: 

20 stycznia 2022 r. 

21 marca 2022 r., 

27 czerwca 2022 r., 

28 września 2022 r., 

28 grudnia 2022 r. 

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

podjęła 14 uchwał, w tym: 

1) w ramach monitorowania gospodarki finansowej opiniujące plan rzeczowo-

finansowy i prowizorium planu rzeczowo-finansowego, zatwierdzające 

sprawozdanie finansowe oraz, na wniosek Rektora, opiniujące zwiększenie 

kosztów Budynku Nauk Humanistycznych w Kampusie (7), 

2) wyrażanie zgody na rozporządzanie składnikami aktywów trwałych, których 

wartość rynkowa przekracza kwotę 2 000 000 zł (sprzedaż nieruchomości 

położonej w Białymstoku przy Liniarskiego 3 oraz  sprzedaż nieruchomości 

położonej w Białymstoku przy Placu Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1 

oraz lokalu użytkowego nr 1 położonego w Białymstoku przy ul. Władysława 

Liniarskiego 2 (2), 

3) w sprawie wynagrodzenia rektora i dodatku zadaniowego (3), 

4) zaopiniowanie projektu Strategii Uniwersytetu w Białymstoku na lata 2022-2030 

(1), 

5) przyjęcie sprawozdania Rady Uczelni za okres od dnia 1stycznia 2021 r. do 31 

grudnia 2021 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. 

Większość posiedzeń Rady odbyła się w trybie zdalnym.  

Rada Uczelni podczas posiedzeń zajmowała się zagadnieniami związanymi z szeroko 

pojętą gospodarką finansową uczelni oraz zarządzaniem uczelnią. Szczególnie 



zwrócono uwagę na sytuację finansową Uniwersytetu w związku z sytuacją 

gospodarczą kraju, wysoką inflacją oraz wzrostem kosztów energetycznych. 

Przedmiotem dyskusji były też kwestie związane z wynagrodzeniami pracowników. 

Rada Uczelni wyrażała również zainteresowanie pracami nad przygotowaniem nowej 

strategii Uniwersytetu w Białymstoku, zwracając uwagę na kierunki rozwoju uczelni, 

jak i jej przyszłość i budowanie wspólnoty uczelni. Projekt strategii przedstawiony 

przez rektora został pozytywnie przez Radę zaopiniowany na posiedzeniu w marcu.  

Rada Uczelni, poprzez swoich przedstawicieli, brała udział w uroczystościach obchodu 

jubileuszu 25-lecia Uniwersytetu oraz innych wydarzeniach uczelni 


