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Załącznik nr 2 

Sprawozdanie z wykonania Planu działalności Uniwersytetu Łódzkiego za 2021 rok 

Cel / zadanie Miernik planowany  Miernik osiągnięty Uwagi 

nazwa poziom nazwa poziom 

Cel 1/2021: Pozyskiwanie 
środków z działalności 
naukowo-badawczej 
realizowanej w formie 
projektów finansowanych z NCN 
i ze środków unijnych. 

Kwoty przyznane wg 
otrzymanych decyzji. 

Co najmniej 55 
mln zł 

 

Kwoty przyznane wg 
otrzymanych decyzji. 

44 mln zł Na osiągnięty miernik 
wpłynął brak projektów 
wielomilionowych, które 
były otrzymywane 
w latach poprzednich. 

Cel 2/2021:  
Rozwój współpracy 
z otoczeniem gospodarczym. 

Przychody uzyskane z tytułu 
komercjalizacji wyników 
badań naukowych lub 
realizacji usług zamówionych. 

Co najmniej 1 
mln zł. 

Przychody uzyskane z tytułu 
komercjalizacji wyników badan 
naukowych lub realizacji usług 
zamówionych. 

2,4 mln zł  

Zadanie 2.1/2021 Transfer 
wyników prac badawczych z 
uczelni do otoczenia 
gospodarczego oraz realizacja 
projektów komercyjnych. 

Zawarte (w wyniku działania 
CTT) umowy transferu 
technologii/komercyjne 
pomiędzy UŁ a podmiotami 
zewnętrznymi. 

5 Zawarte (w wyniku działania 
CTT) umowy transferu 
technologii/komercyjne 
pomiędzy UŁ a podmiotami 
zewnętrznymi. 

11  

Zadanie 2.2/2021 Ochrona 
własności intelektualnej 
wytworzonej na uczelni. 

Zgłoszenia patentowe/patenty 
powstałe na bazie własności 
intelektualnej UŁ. 

20/20 Zgłoszenia patentowe/patenty 
powstałe na bazie własności 
intelektualnej UŁ. 

24/15  

Zadanie 2.3/2021 
Zwiększenie usieciowienia 
naukowców UŁ z otoczeniem 

Liczba spotkań/kontaktów 
pomiędzy 
naukowcami/brokerami 

80 Liczba spotkań/kontaktów 
pomiędzy 
naukowcami/brokerami 

105  
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społeczno-gospodarczym. innowacji a podmiotami 
zewnętrznymi w zakresie  
współpracy badawczo-
rozwojowej i komercyjnej. 

innowacji a podmiotami 
zewnętrznymi w zakresie  
współpracy badawczo-
rozwojowej i komercyjnej 

Cel 3/2021:  

Zwiększenie poziomu 
umiędzynarodowienia uczelni. 

Liczba studentów 
zagranicznych studiujących 
w UŁ na studiach pełnych 
i częściowych. 

2 900  
studentów 

Liczba studentów zagranicznych 
studiujących w UŁ na studiach 
pełnych i częściowych. 

2 868 
studentów 
 

 

Na poziom 
zrealizowanego 
wskaźnika wpłynęła 
utrzymująca się na 
świecie pandemia. 
Na osiągnięty miernik 
składa się liczba 
studentów studiów 
pełnych kształcących się 
w UŁ (1786) oraz 
studentów wymiany 
(1082). 

Cel 4/2021:  

Utrzymanie stabilnej sytuacji 
finansowej. 

Racjonalizacja stanu 
zatrudnienia.  

 

 

 

 
 
Utrzymanie bieżącej 
płynności finansowanej. 

Utrzymanie 
stanu 
zatrudnienia na 
poziomie nie 
wyższym niż 
3.500 etatów 
(nie dotyczy 
etatów 
finansowanych 
z projektów).  
Terminowe 
regulowanie 
zobowiązań 
Uczelni. 

Racjonalizacja stanu 
zatrudnienia.  

 

 

 

 

Utrzymanie bieżącej płynności 
finansowanej. 

3.445 
etatów 

 

W roku 2021 Uczelnia 
zachowała płynność 
finansową. W związku 
z wystąpieniem pandemii 
COVID-19 UŁ przedstawi 
jej skutki w 
sprawozdaniu 
finansowym za rok 2021. 
Zgodnie z 
obowiązującymi 
przepisami, UŁ 
zobowiązany jest do 
sporządzenia 
sprawozdania 
finansowego za rok 2021 
do 31 marca 2022 r. 
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Cel 5/2020:  

Utrzymanie na właściwym 

poziomie i rozwój systemów 

teleinformatycznych oraz sieci 

komputerowej uczelni. 

Dostępność systemów 
Informatycznych w ciągu 
miesiąca:  

• system Kadrowo-
Płacowy  

• System SIMPLE ERP 

• Portal Pracowniczy 

• USOS 

• USOSweb 

• Serwis WWW (strona 
główna UŁ 

• Dostępność sieci 
komputerowej UŁ 

  
asdasdasdasdas
dasdaad                                                                                                                    

99,5% 
99,5% 
99,9% 
99,5% 
99,9% 
99,9% 
 
99,9% 

Dostępność systemów 
Informatycznych w ciągu 
miesiąca:  

• system Kadrowo-
Płacowy  

• System SIMPLE ERP 

• Portal Pracowniczy 

• USOS 

• USOSweb 

• Serwis WWW (strona 
główna UŁ 

• Dostępność sieci 

komputerowej UŁ 

 
 
 

99,5% 
99,5% 
99,9% 
99,9% 
99,9% 
99,7% 
 
99,9% 

W miesiącu lutym 
planowany miernik 
w zakresie PP nie został 
osiągnięty. W dniu 
4.02.2021, w wyniku 
uszkodzenia 
infrastruktury 
sprzętowej,  PP był 
niedostępny przez okres 
27 godzin 40 min. 

 

 Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2021. 

(Należy krótko opisać przyczyny, które spowodowały niezrealizowanie celów/zadań lub wystąpienie różnic w planowanych i osiągniętych wartościach mierników) 
 
 

 
                                                                            Łódź, dnia 23.02.2022 r.                                                     Prof. dr hab.  Elżbieta Żądzińska 

     Rektor Uniwersytetu Łódzkiego 
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

 
                                                                                                                     (miejscowość, data)                           (pieczątka i podpis kierownika jednostki) 

 


