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Uchwały i ważniejsze ustalenia przyjęte przez Senat Politechniki Łódzkiej 30.03.2011 r. 

I. Akty normatywne 
1074 

Uchwała Nr 2/2011 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 
30 marca 2011 roku w sprawie utworzenia kierunku studiów 
towaroznawstwo. 
Na podstawie art. 62 ust. 1 p. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku 
Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365, z późn. 
zm.) oraz §15 ust. 1 p. 3 Statutu Politechniki Łódzkiej, uchwala się co 
następuje: 
§1. Tworzy się kierunek studiów towaroznawstwo w Kolegium 
Towaroznawstwa. 
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Rektor Politechniki Łódzkiej 
 

prof. dr hab. inż. Stanisław Bielecki 
 

1075 
Uchwała Nr 3/2011 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 
30 marca 2011 roku w sprawie Wewnętrznego Systemu 
Zapewnienia Jakości Kształcenia w Politechnice Łódzkiej. 
Uchwała opublikowana oddzielnie. 

 
 

II. Pozostałe uchwały 
1076 

Uchwała Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 30 marca 2011 
roku w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów 
rozpoczynających się od semestru zimowego roku akademickiego 
2011/2012. 
Uchwała opublikowana oddzielnie. 

 
1077 

Uchwała Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 30 marca 2011 
roku w sprawie harmonogramu postępowania kwalifikacyjnego 
obowiązującego przy przyjmowaniu na studia w Politechnice 
Łódzkiej w roku akademickim 2011/2012. 
Uchwała opublikowana oddzielnie. 

 
1078 

Uchwała Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 30 marca 2011 
roku w sprawie podejmowania studiów bez odpłatności 
i świadczeń stypendialnych przez obywateli państw nie 
należących do Unii Europejskiej i innych określonych w art. 43 
ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. 
Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 4 w związku art. 43 ust. 3 pkt 4 oraz 
ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz §15 ust.1 pkt 7 
Statutu Politechniki Łódzkiej, uchwala się co następuje: 

§ 1 
Obywatele państw nie należących do Unii Europejskiej i innych 
określonych w art. 43 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym 
mogą podjąć studia bez odpłatności i świadczeń stypendialnych, 
zgodnie z art. 43 ust. 4 pkt 3 tej ustawy, na podstawie konkursu 
świadectw (dla kandydatów na pierwszy rok studiów pierwszego 
stopnia) albo konkursu dyplomów (dla kandydatów na pierwszy rok 
studiów drugiego stopnia) oraz na podstawie innych danych 
określonych w zasadach konkursu. 

§ 2 
Zasady konkursu ustala Rektor. 

§ 3 
1. Jednostka organizacyjna prowadzącą co najmniej jeden kierunek 
studiów zapewni 2 miejsca dla osób, o których mowa w §1. 
2. Rektor może zwiększyć liczbę miejsc, o których mowa w ust. 1. 

§ 4 
Studiowanie na warunkach bez odpłatności i świadczeń 
stypendialnych w kolejnych latach studiów jest uwarunkowane 
terminowym uzyskaniem pełnej rejestracji. 

§ 5 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Rektor Politechniki Łódzkiej 
 

prof. dr hab. inż. Stanisław Bielecki 

1079 
Uchwała Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 30 marca 2011 
roku w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora 
zwyczajnego. 
Na podstawie art. 118 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo 
o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz 
§58 ust. 3 Statutu Politechniki Łódzkiej, Senat Politechniki Łódzkiej 
opiniuje pozytywnie wnioski o zatrudnienie prof. dr. hab. inż. 
Tomasza Kacprzaka, prof. dr. hab. inż. Bogumiła Łaszkiewicza i prof. 
dr. hab. inż. Władysława Rzymskiego na stanowisku profesora 
zwyczajnego. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Rektor Politechniki Łódzkiej 
 

prof. dr hab. inż. Stanisław Bielecki 
 
 

1080 
Uchwała Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 30 marca 2011 
roku w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora 
nadzwyczajnego. 
Na podstawie art. 118 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo 
o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz 
§58 ust. 3 Statutu Politechniki Łódzkiej, Senat Politechniki Łódzkiej 
opiniuje pozytywnie wnioski o zatrudnienie dr. hab. inż. Jarosława 
Jędrysiaka i dr hab. inż. Doroty Światłej-Wójcik na stanowisku 
profesora nadzwyczajnego. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Rektor Politechniki Łódzkiej 
 

prof. dr hab. inż. Stanisław Bielecki 
 
 

1081 
Uchwała Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 30 marca 2011 
roku w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku docenta. 
Na podstawie art. 118 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo 
o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz 
§58 ust. 3 Statutu Politechniki Łódzkiej, Senat Politechniki Łódzkiej 
opiniuje pozytywnie wnioski o zatrudnienie dr. inż. Adama 
Bryszewskiego, dr. inż. Antoniego Zajączkowskiego i dr. inż. 
Bogdana Żółtowskiego na stanowisku docenta. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Rektor Politechniki Łódzkiej 
 

prof. dr hab. inż. Stanisław Bielecki 
 
 

1082 
Uchwała Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 30 marca 2011 
roku w sprawie zgody na rozwiązanie stosunku pracy 
z mianowanym nauczycielem akademickim. 
Na podstawie art. 125 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo 
o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz 
§63 Statutu Politechniki Łódzkiej uchwalonego przez Senat PŁ w 
dniu 14 czerwca 2006 roku, Senat Politechniki Łódzkiej wyraża zgodę 
na rozwiązanie stosunku pracy z mianowanym nauczycielem 
akademickim mgr. inż. Jarosławem Kowalskim z powodu: 
- zmniejszenia zatrudnienia w grupie nauczycieli w związku 
z restrukturyzacją Instytutu Systemów Inżynierii Elektrycznej, 
- brak możliwości zapewnienia pensum dydaktycznego, 
- brak zaangażowania w podnoszenie kwalifikacji zawodowych w celu 
uzyskania stopnia naukowego doktora. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Rektor Politechniki Łódzkiej 
 

prof. dr hab. inż. Stanisław Bielecki 
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1083 
Uchwała Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 30 marca 2011 
roku w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu 
doktora honoris causa Politechniki Łódzkiej. 
Na podstawie §10 ust. 3 Statutu Politechniki Łódzkiej, Senat 
Politechniki Łódzkiej, na wniosek Rady Wydziału Inżynierii 
Procesowej i Ochrony Środowiska wszczyna postępowanie w celu 
nadania prof. Samowi Mannanowi tytułu doktora honoris causa 
Politechniki Łódzkiej. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Rektor Politechniki Łódzkiej 
 

prof. dr hab. inż. Stanisław Bielecki 
 

1084 
Uchwała Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 30 marca 2011 
roku w sprawie powołania promotora przewodu 
w postępowaniu o nadanie prof. Samowi Mannanowi tytułu 
doktora honoris causa Politechniki Łódzkiej. 
Na podstawie art. 62 ust. 1 p. 9 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku 
Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365, z późn. 
zm.) oraz §15 ust. 1 p. 10 Statutu Politechniki Łódzkiej, Senat 
Politechniki Łódzkiej powołuje dr. hab. inż. Adama S. Markowskiego 
– prof. PŁ na promotora przewodu w postępowaniu o nadanie prof. 
Samowi Mannanowi tytułu doktora honoris causa Politechniki 
Łódzkiej. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Rektor Politechniki Łódzkiej 
 

prof. dr hab. inż. Stanisław Bielecki 
 

1085 
Uchwała Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 30 marca 2011 
roku w sprawie ośrodków opiniujących wniosek o nadanie prof. 
Samowi Mannanowi tytułu doktora honoris causa Politechniki 
Łódzkiej. 
Na podstawie art. 62 ust. 1 p. 9 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku 
Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365, z późn. 
zm.) oraz §15 ust. 1 p. 10 Statutu Politechniki Łódzkiej, Senat 
Politechniki Łódzkiej postanawia wystąpić do Senatu Politechniki 
Wrocławskiej i Rady Naukowej Głównego Instytutu Górnictwa 
w Katowicach o opinie w sprawie wniosku o nadanie prof. Samowi 
Mannanowi tytułu doktora honoris causa Politechniki Łódzkiej. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Rektor Politechniki Łódzkiej 
 

prof. dr hab. inż. Stanisław Bielecki 
 

1086 
Uchwała Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 30 marca 2011 
roku w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym 
Politechniki Łódzkiej na 2010 rok. 
Na podstawie art. 62 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku 
Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365, z późn. 
zm.) Senat Politechniki Łódzkiej zatwierdza korektę planu rzeczowo-
finansowego na 2010 rok w brzmieniu przedstawionym przez 
Kwestora. 
Wykazany w Dziale I "Rachunek zysków i strat" wynik finansowy po 
korekcie stanowi kwotę 4 800,0 tys. zł. Wykazany w Dziale III plan 
wynagrodzeń osobowych ulega zwiększeniu o kwotę 75,6 tys. zł w 
wyniku czego łączne wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy 
wynoszą 163 018,7 tys. zł. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Rektor Politechniki Łódzkiej 
 

prof. dr hab. inż. Stanisław Bielecki 
 
Załącznik opublikowany oddzielnie. 
 

1087 
Uchwała Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 30 marca 2011 
roku w sprawie zmian w Uchwale Senatu Politechniki Łódzkiej z 
dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie opinii o planie remontów 
na 2011 rok. 
Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku 
Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365, z późn. 
zm.) oraz §15 ust. 1 pkt 11 Statutu Politechniki Łódzkiej, Senat 
Politechniki Łódzkiej opiniuje pozytywnie korektę Planu remontów na 
2011 rok w brzmieniu przedstawionym przez Kanclerza. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Rektor Politechniki Łódzkiej 
 

prof. dr hab. inż. Stanisław Bielecki 
 
Załącznik opublikowany oddzielnie. 
 

1088 
Uchwała Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 30 marca 2011 
roku w sprawie zmian w Uchwale Senatu Politechniki Łódzkiej z 
dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie planu rzeczowo-
finansowego w części dotyczącej inwestycji centralnych w 2011 
roku. 
Na podstawie art. 62 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku 
Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365, z późn. 
zm.) oraz §15 ust. 2 pkt 2 Statutu Politechniki Łódzkiej, Senat 
Politechniki Łódzkiej zatwierdza korektę planu centralnych zadań 
inwestycyjnych na 2011 rok w brzmieniu przedstawionym 
w Załączniku do niniejszej Uchwały i wyraża zgodę na realizację tych 
zadań. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Rektor Politechniki Łódzkiej 
 

prof. dr hab. inż. Stanisław Bielecki 
 
Załącznik opublikowany oddzielnie. 

 
III. Inne 

W dniu 30 marca 2011 roku Senat Politechniki Łódzkiej: 
Zapoznał się: 
- z informacją o projekcje BioNanoPark przedstawioną przez Prezesa 
Zarządu Łódzkiego Regionalnego Parku Naukowo-Technologicznego 
Sp. z o.o. Andrzeja Stycznia; 
- z podsumowaniem działalności naukowo-badawczej w 2010 roku. 

 
 

Rektor Politechniki Łódzkiej 
 

prof. dr hab. inż. Stanisław Bielecki 
 


