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WSTĘP
Niniejsze sprawozdanie dotyczy działalności Uniwersytetu
Medycznego w Łodzi w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia
2010 r.
W pierwszej części dokumentu zawarto szczegółowe informacje
dotyczące struktury organizacyjnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
(UM) oraz prowadzonej przez uczelnię w 2010 r. działalności finansowej
i inwestycyjnej.
Sprawozdanie uwzględnia również działalność dydaktyczną UM
w 2010 r.; zamieszczono w nim dane dotyczące kadry UM, prowadzonych
kierunków i form studiów w zakresie nauczania przeddyplomowego
i

kształcenia

podyplomowego

oraz

studiów

doktoranckich

na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.
Działalność i współpraca naukowo-badawcza UM w roku
sprawozdawczym (opisana w rozdziale o tym samym tytule) objęła m.in.
projekty

i

programy

badawcze

oraz

współpracę

z

zagranicą.

W tej części zamieszczono również sprawozdanie Biura Analiz i Strategii.
Rozdział zawiera ponadto wykaz wszystkich nagród indywidualnych
i zespołowych przyznanych pracownikom UM za działalność naukową
w roku 2010 oraz sprawozdanie z działalności Centralnego Laboratorium
UM (CoreLab).
W dalszej części sprawozdania znajdują się informacje dotyczące
działalności klinicznej UM i spraw studenckich (np. spraw bytowych,
pomocy materialnej, studentów niepełnosprawnych czy działalności
organizacji studenckich i Akademickiego Biura Karier).
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Końcową część dokumentu poświęcono funkcjonowaniu Biblioteki
Głównej UM oraz prowadzonej przez uczelnię działalności wydawniczej
w 2010 r. Scharakteryzowano

tu także

działalność

promocyjną

i marketingową.
Przedostatni rozdział to wyniki kontroli działalności uczelni
w roku sprawozdawczym.
W ostatnim rozdziale zawarto informacje na temat działalności
takich jednostek UM w Łodzi, jak m.in. Centrum Informatyczno-Telekomunikacyjne, Biuro Administracyjno-Gospodarcze czy Kancelaria
Główna.
Uzupełnienie niniejszego sprawozdania stanowi kalendarium
wydarzeń istotnych dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
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1.

INFORMACJE PODSTAWOWE
W tej części sprawozdania przedstawiono strukturę organizacyjną

Uniwersytetu Medycznego (UM) w Łodzi. Uwzględniono zmiany
w strukturze organizacyjnej i w organizacji administracji uczelni,
jakie zaszły w 2010 roku. W dalszej kolejności zostały zawarte informacje
na

temat

działalności

Senatu

UM

w

roku

sprawozdawczym,

z uwzględnieniem liczby posiedzeń Senatu oraz treści podejmowanych
uchwał w roku sprawozdawczym.

1.1.

Struktura organizacyjna uczelni
Stan

ilościowy

jednostek

organizacyjnych

Uniwersytetu

Medycznego w Łodzi na dzień 31 grudnia 2010 r. obejmował pięć
wydziałów (tj. Wydział Farmaceutyczny, Wojskowo-Lekarski z Oddziałem
Fizjoterapii,

Lekarski

z

Oddziałem

Stomatologicznym,

Nauk

Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego, Nauk o Zdrowiu
z

Oddziałem

Pielęgniarstwa

i

Położnictwa),

w

ramach

których

funkcjonowało łącznie 91 katedr. Jednostki wchodzące w skład katedr,
takie jak: zakłady, kliniki i oddziały kliniczne, istniały w łącznej liczbie
255. Szczegółowy stan ilościowy jednostek organizacyjnych UM w Łodzi
w roku sprawozdawczym (w tym pracowni, laboratoriów, ośrodków,
oddziałów,

pododdziałów,

aptek

i

zwierzętarni)

przedstawia

się

następująco:
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Liczba katedr
91

Wydziały, oddziały

Liczba zakładów, klinik,
oddziałów klinicznych
255
Jednostki wchodzące w skład
katedr

Jednostki
wchodzące w
skład klinik,
zakładów,
oddziałów
klinicznych

Kliniki

Oddziały
kliniczne

0

0

Pracownie – 15
Zwierzętarnia
Wydz. Farm. - 1
Apteka - 1

20

21

2

Pracownie – 23
Oddział - 1

10

10

3

Pracownie – 11

31

40

0

Pracownie – 67
Laboratoria - 1
Pododdziały – 4
Ośrodki – 2
Oddziały - 3
Zwierzętarnia
Wydz.
Lekarskiego-1

17

2

1

Wydział Nauk Biomedycznych
i Kształcenia Podyplomowego
- Oddział Kształcenia Podyplomowego
Lekarzy
- Oddział Kształcenia Podyplomowego
Lekarzy Dentystów
- Oddział Kształcenia Podyplomowego
Lekarzy Wojskowych

14

2

3

Pracownie – 2

Wydział Nauk o Zdrowiu
- Odział Zdrowia Publicznego
- Oddział Medycyny Ratunkowej

31

1

0

Pracownie – 14
Laboratorium - 1
Ośrodek - 1

13

5

6

Pracownie – 11
Ośrodek – 1

Wydział Farmaceutyczny
- Oddział Medycyny Laboratoryjnej
- Oddział Kształcenia Podyplomowego
Wydziału Farmaceutycznego
- Oddział Kosmetologii Wydziału
Farmaceutycznego
Wydział Wojskowo-Lekarski
- Studium Edukacji Obronnej
- Oddział ds. Szkolenia Wojskowo-Lekarskiego
Oddział Fizjoterapii

Zakłady

19

4

Studia Licencjackie Fizjoterapii
Wydział Lekarski

Oddział Stomatologiczny
Wyższe Studia Zawodowe Technik
Dentystycznych

Oddział Pielęgniarstwa i Położnictwa

Pracownie – 2
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1.1.1.

Zmiany w strukturze organizacyjnej UM
W okresie sprawozdawczym w strukturze organizacyjnej jednostek

naukowo-dydaktycznych UM w Łodzi nastąpiły zmiany w postaci:
1. Zniesienia:


Kliniki Chirurgii i Urologii Dziecięcej – U. 234/2010 z 25.03.10*;



Kliniki Neonatologii – U. 234/2010 z 25.03.10;



Zakładu Neurologii Polowej – U. 234/2010 z 25.03.10;



Katedry Mikrobiologii – U. 234/2010 z 25.03.10;



Katedry Neurochirurgii – U. 234/2010 z 25.03.10;



I Katedry Pediatrii Zabiegowej – U. 234/2010 z 25.03.10;



Zakładu Nauk Podstawowych w Pielęgniarstwie – U. 236/2010 z
25.03.10;



Zakładu Dydaktyki – U. 237/2010 z 25.03.10;



Zakładu Metabolizmu Tkanki Łącznej – U. 237/2010 z 25.03.10;



Zakładu Pedagogii – U. 237/2010 z 25.03.10;



Katedry Chemii Biomedycznej – U. 237/2010 z 25.03.10;



Katedry Historii Medycyny i Farmacji – U. 237/2010 z 25.03.10;



Zakładu Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia – U. 256/2010 z
27.05.10;



Zakładu Histologii i Ultrastruktury Tkanek – U. 256/2010 z 27.05.10;

*
Wykaz treści wszystkich uchwał podjętych przez Senat UM w Łodzi w roku 2010, w porządku
chronologicznym, zamieszczono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.
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Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego UM w Łodzi z siedzibą
w Piotrkowie Tryb. - U. 294/2010 z 28.10.10;



Zakładu Filozofii - U. 301/2010 z 28.10.10.

2. Przekształcenia:


Zakładu Fizjoterapii Pediatrycznej w Pracownię Fizjoterapii
Pediatrycznej - U. 238/2010 z 25.03.10;



Zakładu Dydaktyki Fizjoterapii w Pracownię Fizjoterapii U.238/2010 z 25.03.10;



Oddziału Klinicznego Chirurgii Ręki w Klinikę Chirurgii Ręki U.269/2010 z 24.06.10;



Zakładu Genetyki Molekularnej w Pracownię Genetyki Molekularnej U. 302/2010 z 28.10.10;



Oddziału
i

Klinicznego

Traumatologii

Artroskopii,

Sportowej

w

Chirurgii

Klinikę

Małoinwazyjnej

Artroskopii,

Chirurgii

Małoinwazyjnej i Traumatologii Sportowej - U. 304/2010 z 28.10.10;


Zakładu Elektrokardiologii w Klinikę Elektrokardiologii - U.309/2010
z 25.11.10.

3. Utworzenia:


Katedry Chorób Wewnętrznych i Kardiologii - U.216/2010 z 28.01.10;



Zakładu Fizjologii Ogólnej – U.218/2010 z 28.01.10;
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Oddziału Pielęgniarstwa i Położnictwa w strukturach Wydziału Nauk
o Zdrowiu (łączenie przez przejęcie wszystkich jednostek Wydziału
Pielęgniarstwa i Położnictwa w strukturę Oddziału Pielęgniarstwa
i Położnictwa) - U.255/2010 z 27.05.10;



II Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej - U. 271/2010 z
24.06.10;



Kliniki Intensywnej Terapii Kardiologicznej - U. 309/2010 z 25.11.10.

1.1.2.

Zmiany w organizacji administracji
W

okresie

sprawozdawczym

w

strukturze

organizacyjnej

administracji UM nastąpiły zmiany w postaci utworzenia:


stanowiska Zastępcy Kanclerza ds. Organizacyjno-Ekonomicznych Z1/2010 z 05.01.10;



Centrum Innowacji i Transferu Technologii – U. 222/2010 z 28.01.10;



Biura Analiz i Strategii - Z 53/2010 z 16.07.10;



Działu Analiz w strukturze Biura Analiz i Strategii - Z 53/2010 z
16.07.10;



Działu

Koordynacji

Wspomagania

Planowania

Dydaktyki

w

strukturze Centrum Informatyczno-Telekomunikacyjnego - Z 53/2010
z 16.07.10;


Dziekanatu Oddziału Pielęgniarstwa i Położnictwa w miejsce
Dziekanatu Wydziału Pielęgniarstwa i Położnictwa - Z 60/2010 z
13.08.10;
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Biura ds. Nieruchomości - Z 77/2010 z 21.10.10;



Biura

Oddziału

Kształcenia

Podyplomowego

Wydziału

Farmaceutycznego - Z 83/2010 z 01.12.10.

1.2.

Władze UM
W

podrozdziale

umieszczono

wykaz

osób

zajmujących

najważniejsze stanowiska w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, tj.:
Rektora UM w Łodzi, prorektorów, pełnomocników Rektora oraz władze
wydziałów UM; przedstawiono działalność i skład Senatu UM w Łodzi.

1.2.1.

Senat UM i jego działalność w 2010 r.
W

dziekani

skład Senatu UM w Łodzi wchodzą: Rektor, prorektorzy,
wydziałów

nauczycieli

oraz

akademickich

kierownicy
posiadających

oddziałów,
tytuł

przedstawiciele

naukowy

profesora

lub stopień naukowy doktora habilitowanego, przedstawiciele pozostałych
nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami
akademickimi, przedstawiciele samorządu studenckiego, przedstawiciel
Studium Doktoranckiego. W posiedzeniach Senatu UM uczestniczą
także osoby z głosem doradczym.
Skład Senatu UM w Łodzi przedstawia się następująco:
I. Rektor:
prof. dr hab. Paweł Górski
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II. Prorektorzy:
prof. dr hab. Marian Brocki
prof. dr hab. Anna Jegier
prof. dr hab. Radzisław Kordek
prof. dr hab. Dariusz Nowak

II. Dziekani wydziałów, kierownicy oddziałów
prof. dr hab. Adam Antczak
prof. dr hab. Zbigniew Baj
prof. dr hab. Andrzej Bednarek
prof. dr hab. Zbigniew Dudkiewicz
prof. dr hab. Tomasz Kostka
prof. dr hab. Jerzy Loba
prof. dr hab. Elżbieta Mikiciuk-Olasik
prof. dr hab. Jerzy Sokołowski

III. Przedstawiciele nauczycieli akademickich posiadających tytuł
naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego:
prof. dr hab. Piotr Arkuszewski

prof. dr hab. Marek Paradowski

prof. dr hab. Józef Drzewoski

prof. dr hab. Lech Pomorski

dr hab. Tomasz Ferenc

prof. dr hab. Jerzy Stańczyk

prof. dr hab. Wojciech Gaszyński

prof. dr hab. Janusz Strzelczyk

prof. dr hab. Jarosław Kasprzak

dr hab. Joanna Szczepańska

prof. dr hab. Zbigniew Krzemiński

prof. dr hab. Andrzej Wróblewski

prof. dr hab. Justyn Ochocki

prof. dr hab. Krzysztof Zieliński

prof. dr hab. Jurek Olszewski

prof. dr hab. Ludmiła Żylińska
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IV. Przedstawiciele nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu
naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego:
dr Piotr Białasiewicz

dr Dorota Kusztal

dr Piotr Fabjański

dr Kinga Studzińska-Pasieka

dr Jolanta Glińska

dr Wiesław Tryniszewski

dr Maria Kołomecka

dr Hanna Zielińska-Bliźniewska

dr Alina Kowalska

V. Przedstawiciele samorządu studenckiego:
Anna Ciepiela

Łukasz Kuncman

Rafał Cyganek

Miłosz Kuświk

Przemysław Gabrysiak

Noemi Lipnicka

Kamil Gwozdowski

Witold Olszewski

Wojciech Kosakowski

Łukasz Sadowski

Piotr Kosielski

Maciej Świekatowski

VI. Przedstawiciel Studium Doktoranckiego:
mgr Michał Winter

VII. Przedstawiciele pracowników UM niebędących nauczycielami
akademickimi:
mgr Stanisław Majeranowski

mgr Anna Skomorowska
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VIII. Osoby uczestniczące w posiedzeniach Senatu UM, z głosem
doradczym:
dr hab. Wojciech Bielecki

mgr Małgorzata Politowska-Iwaszko

lek. Jan Wojciech Bieńkiewicz

prof. dr hab. Jacek Rysz

mgr Jan Binkowski

prof. dr hab. Wojciech Split

dr hab. Beata Dejak

Edward Szatkowski

dr Jacek Danowski

mgr Elżbieta Wasilewska

dr Monika Domarecka

prof. dr hab. Jan Wilczyński

dr Jacek Grabowski – Kanclerz UM

prof. dr hab. Anna Woźniacka

prof. dr hab. Janina Grzegorczyk

prof. dr hab. Lucyna Woźniak

lek. Arkadiusz Jasek

dr Witold Wrodycki

prof. dr hab. Piotr Kuna

dr Radosław Zajdel

mgr Michał Marek

dr Michał Żebrowski

mgr Małgorzata Ochman

dr Ryszard Żmuda

W roku 2010 odbyło się 12 posiedzeń Senatu UM w Łodzi,
na

których

podjęto

109

uchwał

(treść

uchwał

zawiera

załącznik nr 2):


Uchwała nr 214/2010 z dn. 28.01.2010 r. w sprawie zmian w Statucie SP
ZOZ CSK UM w Łodzi;



Uchwała nr 215/2010 z dn. 28.01.2010 r. w sprawie zmian organizacyjnych;



Uchwała nr 216/2010 z dn. 28.01.2010 r. w sprawie zmian organizacyjnych;



Uchwała nr 217/2010 z dn. 28.01.2010 r. w sprawie zmian w treści Statutu
UM w Łodzi;



Uchwała nr 218/2010 z dn. 28.01.2010 r. w sprawie zmian organizacyjnych;



Uchwała nr 219/2010 z dn. 28.01.2010 r. w sprawie zmian organizacyjnych;



Uchwała nr 220/2010 z dn. 28.01.2010 r. w sprawie określania zasad i trybu
udzielania urlopów wypoczynkowych nauczycielom akademickim;
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Uchwała nr 221/2010 z dn. 28.01.2010 r. w sprawie opracowania wzorca
medalu dla pracowników UM, którzy byli zatrudnieni w AM lub WAM przez
okres przynajmniej 15 lat;



Uchwała nr 221A/2010 z dn. 28.01.2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na
umieszczenie w prowizorium budżetowym UM w Łodzi na rok 2010 kwot
zapewniających pokrycie kosztów inwestycji przebudowy i adaptacji
pomieszczeń Laboratorium Wydz. NBiKP UM w Łodzi oraz kosztów
inwestycji CKD UM w Łodzi;



Uchwała nr 222/2010 z dn. 28.01.2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na
utworzenie Centrum Innowacji i Transferu Technologii UM w Łodzi;



Uchwała nr 223/2010 z dn. 28.01.2010 r. w sprawie regulaminu dotyczącego
własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych w UM w
Łodzi;



Uchwała nr 224/2010 z dn. 25.02.2010 r. w sprawie akceptacji planów
przyłączenia tworzonych w CKD oddziałów szpitalnych do struktur USK im.
WAM-CSW z chwilą udostępnienia ich dla potrzeb świadczenia usług
medycznych;



Uchwała nr 225/2010 z dn. 25.02.2010 r. w sprawie rozwiązania stosunku
pracy…;



Uchwała nr 226/2010 z dn. 25.02.2010 r. w sprawie rozwiązania stosunku
pracy…;



Uchwała nr 227/2010 z dn. 25.02.2010 r. w sprawie rozwiązania stosunku
pracy…;



Uchwała nr 228/2010 z dn. 25.02.2010 r. w sprawie rozwiązania stosunku
pracy…;



Uchwała nr 229/2010 z dn. 25.02.2010 r. w sprawie rozwiązania stosunku
pracy…;



Uchwała nr 230/2010 z dn. 25.02.2010 r. w sprawie zatwierdzenia
Regulaminu form zatrudniania oraz wynagradzania pracowników UM w
Łodzi, uczestniczących w realizacji projektów finansowanych ze źródeł
zewnętrznych;



Uchwała nr 231/2010 z dn. 25.02.2010 r. w sprawie prowizorium
budżetowego UM;



Uchwała nr 232/2010 z dn. 25.02.2010 r. w sprawie zmian organizacyjnych;



Uchwała nr 233/2010 z dn. 25.02.2010 r. w sprawie akceptacji planów
związanych ze zwiększeniem wysokości rocznego wymiaru zajęć
dydaktycznych dla pracowników dydaktycznych na stanowisku starszego
wykładowcy;

15



Uchwała nr 234/2010 z dn. 25.03.2010 r. w sprawie zmian organizacyjnych;



Uchwała nr 235/2010 z dn. 25.03.2010 r. w sprawie zmian organizacyjnych;



Uchwała nr 236/2010 z dn. 25.03.2010 r. w sprawie zmian organizacyjnych;



Uchwała nr 237/ 2010 z dn. 25.03.2010 r. w sprawie zmian organizacyjnych;



Uchwała nr 238/2010 z dn. 25.02.2010 r. w sprawie zmian organizacyjnych;



Uchwała nr 239/2010 z dn. 25.03.2010 r. dotycząca potępienia aktów
represji wobec osób pochodzenia żydowskiego - pracowników AM i WAM w
Łodzi;



Uchwała nr 240/2010"Treść Regulaminu studiów może ulec zmianie - art.
161 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym." z dn. 25.03.2010 r. w
sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów UM w Łodzi na rok akademicki
2010/2011;



Uchwała nr 241/2010 z dn. 25.03.2010 r. w sprawie wprowadzenia
niestacjonarnych (zaocznych) studiów pierwszego stopnia na kierunku
zdrowie publiczne, na Wydziale Nauk o Zdrowiu;



Uchwała nr 242/2010 z dn. 22.04.2010 r. w sprawie warunków i trybu
rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych do UM w Łodzi w roku
akademickim 2011/2012 oraz formy studiów na poszczególnych kierunkach;



Uchwała nr 243/2010 z dn. 22.04.2010 r. w sprawie warunków i trybu
rekrutacji na I rok studiów niestacjonarnych do UM w Łodzi w roku
akademickim 2011/2012 oraz formy studiów na poszczególnych kierunkach;



Uchwała nr 244/2010 z dn. 22.04.2010 r. w sprawie warunków i trybu
rekrutacji na I rok studiów w języku angielskim do UM w Łodzi w roku
akademickim 2011/2012 oraz formy studiów na poszczególnych kierunkach;



Uchwała nr 245/2010 z dn. 22.04.2010 r. w sprawie warunków i trybu
rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów doktoranckich
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w roku akademickim 2011/2012;



Uchwała nr 246/2010 z dn. 22.04.2010 r. w sprawie powołania Uczelnianej
Komisji Rekrutacyjnej;



Uchwała nr 247/2010 z dn. 22.04.2010 r. w sprawie zatwierdzenia firmy –
podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia pełnego badania sprawozdania
finansowego na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych w USK Nr 3 im. S.
Sterlinga UM w Łodzi;



Uchwała nr 248/2010 z dn. 22.04.2010 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu
Studiów Podyplomowych UM w Łodzi;



Uchwała nr 249/2010 z dn. 22.04.2010 r. zmieniająca Załącznik Nr 2 do
Regulaminu stacjonarnych studiów doktoranckich UM w Łodzi;
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Uchwała nr 250/2010 z dn. 22.04.2010 r. zmieniająca Załącznik do
Regulaminu niestacjonarnych studiów doktoranckich UM w Łodzi;



Uchwała nr 251/2010 z dn. 22.04.2010 r. w sprawie odpłatności za ponowne
wpisanie na listę doktorantów;



Uchwała nr 252/2010 z dn. 22.04.2010 r. w sprawie wprowadzenia
stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia na Wydziale
Nauk o Zdrowiu;



Uchwała nr 253/2010 z dn. 27.05.2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr
246/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania Uczelnianej
Komisji Rekrutacyjnej;



Uchwała nr 254/2010 z dnia 27.05.2010 r. w sprawie warunków i trybu
rekrutacji na I rok studiów w języku angielskim do UM w Łodzi w roku
akademickim 2011/2012 oraz formy studiów na poszczególnych kierunkach;



Uchwała nr 255/2010
organizacyjnych;

z

dnia

27.05.2010

r.

w

sprawie

zmian



Uchwała nr 256/2010
organizacyjnych;

z

dnia

27.05.2010

r.

w

sprawie

zmian



Uchwała nr 257/2010
organizacyjnych;

z

dnia

27.05.2010

r.

w

sprawie

zmian



Uchwała nr 258/2010 z dn. 27.05.2010 r. w sprawie zatwierdzenia
dokumentu: Strategia UM w Łodzi;



Uchwała nr 259/2010 z dn. 27.05.2010 r. w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego za okres 01.01.-31.12.2009 r. SP ZOZ USK Nr 6
Instytutu Stomatologii UM w Łodzi;



Uchwała nr 260/2010 z dn. 27.05.2010 r. w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego za okres 01.01.-31.12.2009 r. SP ZOZ USK Nr 3
im. S. Sterlinga UM w Łodzi;



Uchwała nr 261/2010 z dn. 27.05.2010 r. w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego za okres 01.01.-31.12.2009 r. SP ZOZ USK im.
WAM UM w Łodzi – Centralnego Szpitala Weteranów;



Uchwała nr 262/2010 z dn. 27.05.2010 r. w sprawie zatwierdzenia
skorygowanego planu rzeczowo-finansowego na rok 2009;



Uchwała nr 263/2010 z dn. 27.05.2010 r. w sprawie uchwalenia planu
rzeczowo-finansowego UM w Łodzi;



Uchwała nr 264/2010 z dn. 27.05.2010 r. w sprawie ustalenia wysokości
wynagrodzenia zasadniczego za działalność będącą przedmiotem prawa
autorskiego prowadzoną w ramach stosunku pracy;
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Uchwała nr 265/2010 z dn. 27.05.2010 r. w sprawie ustalenia rocznego
wymiaru zajęć dydaktycznych oraz rodzajów zajęć dydaktycznych
wchodzących w jego skład na rok akademicki 2010/2011;



Uchwała nr 266/2010 z dn. 27.05.2010 r. w sprawie powołania Komisji
Rekrutacyjnej Centrum ds. Organizacji i Obsługi Studiów w Języku
Angielskim do naboru na studia anglojęzyczne na rok akademicki 2010/2011;



Uchwała nr 267/2010 z dn. 27.05.2010 r. w sprawie zmiany do Regulaminu
Studiów Uniwersytet Medycznego w Łodzi na rok akademicki 2010/2011;



Uchwała nr 268/2010 z dn. 24.06.2010 r. w sprawie zmian organizacyjnych;



Uchwała nr 269/2010 z dn. 24.06.2010 r. w sprawie zmian organizacyjnych;



Uchwała nr 270/2010 z dn. 24.06.2010 r. w sprawie zmian organizacyjnych;



Uchwała nr 271/2010 z dn. 27.05.2010 r. w sprawie zmian organizacyjnych;



Uchwała nr 272/2010 z dn. 24.06.2010r. w sprawie zatwierdzenia wykonania
planu rzeczowo – finansowego Uczelni za 2009 r.;



Uchwała nr 273/2010 z dn. 24.06.2010 r. w sprawie zatwierdzenia
zweryfikowanego sprawozdania finansowego UM w Łodzi 01.01.-31.12.2009;



Uchwała nr 274/2010 z dn. 24.06.2010 r. w sprawie zmiany w Statucie SP
ZOZ Nr 4 im. M. Konopnickiej UM w Łodzi;



Uchwała nr 275/2010 z dn. 24.06.2010 r. w sprawie zmiany w składzie Rady
Społecznej SP ZOZ Nr 4 im. M. Konopnickiej UM w Łodzi;



Uchwała nr 276/2010 z dn. 24.06.2010 r. w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego za okres 01.01.-31.12.2009 r. SP ZOZ USK CSK
UM w Łodzi;



Uchwała nr 277/2010 z dn. 24.06.2010 r. w sprawie zmiany w składzie Rady
Społecznej SP ZOZ CSK UM w Łodzi;



Uchwała nr 278/2010 z dn. 24.06.2010 r. w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego za okres 01.01.-31.12.2009 r. SP ZOZ USK Nr 4
im. M. Konopnickiej UM w Łodzi;



Uchwała nr 279/2010 z dn. 24.06.2010 r. w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego za okres 01.01.-31.12.2009 r. SP ZOZ USK Nr 1
im. N. Barlickiego UM w Łodzi;



Uchwała nr 280/2010 z dn. 24.06.2010 r. w sprawie uchwalenia zasad
pobierania i warunków zmniejszania opłat za niestacjonarne studia
doktoranckie;



Uchwała nr 281/2010 z dn. 24.06.2010 r. w sprawie zmiany do Regulaminu
form zatrudniania oraz wynagradzania pracowników UM w Łodzi,
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Uchwała nr 282/2010 z dn. 24.06.2010r. w sprawie ustalenia rocznego
wymiaru zajęć dydaktycznych oraz rodzajów zajęć dydaktycznych
wchodzących w jego skład na rok akademicki 2010/2011;



Uchwała nr 283/2010 z dn. 24.06.2010 r. w sprawie uchylenia uchwały nr
246/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 r. oraz uchwały nr 253/2010r. z dnia 27
maja 2010 r.;



Uchwała nr 284/2010 z dn. 24.06.2010 r. w sprawie powołania Uczelnianej
Komisji Rekrutacyjnej;



Uchwała nr 285/2010 z dn. 24.06.2010 r. w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego za okres 01.01.-31.03.2010 r. SP ZOZ USK Nr 3
im. S. Sterlinga UM w Łodzi;



Uchwała nr 286/2010 z dn. 24.06.2010 r. w sprawie wyrażenia stanowiska
dotyczącego rządowych projektów ustaw: o działalności leczniczej oraz
zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty;



Uchwała nr 287/2010 z dn. 24.06.2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na
zabezpieczenie zobowiązania na pokrycie środków finansowych planowanego
remontu DS nr II UM w Łodzi oraz na wykonanie projektu architektonicznobudowlanego na adaptację, przebudowę i rozbudowę SWFiS UM w Łodzi w
latach 2010/2011;



Uchwała nr 288 / 2010 z dn. 30.09.2010 r. w sprawie zasad pobierania opłat
za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach prowadzonych na
warunkach odpłatności zarówno w języku polskim jak i w języku obcym;



Uchwała nr 289/2010 z dn. 30.09.2010 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru
Pamiątkowej Odznaki Wydziału Wojskowo-Lekarskiego UM w Łodzi dla
absolwentów tego Wydziału;



Uchwała nr 290/2010 z dn. 30.09.2010 r. w sprawie zatwierdzenia
Sprawozdania Rektora z działalności UM w Łodzi w roku 2009;



Uchwała nr 291/2010 z dn. 30.09.2010 r. w sprawie opłaty za egzamin
reaktywacyjny oraz zasad pobierania opłat za zajęcia dydaktyczne w
przypadku ich powtarzania;



Uchwała nr 292/2010 z dn. 30.09.2010 r. w sprawie zmiany do Regulaminu
form zatrudniania oraz wynagradzania pracowników UM w Łodzi,
uczestniczących w realizacji projektów finansowanych ze źródeł
zewnętrznych;
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Uchwała nr 293/2010 z dn. 30.09.2010 r. w sprawie zatwierdzenie firmy –
podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania
finansowego a rok 2010 w USK NR 1 im. N. Barlickiego UM w Łodzi;



Uchwała nr 294/2010 z dn. 28.10.2010 r. w sprawie: likwidacji
Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego UM w Łodzi z siedzibą w Piotrkowie
Trybunalskim;



Uchwała nr 295/2010 z dn. 28.10.2010 r. w sprawie zatwierdzenia trybu
przeprowadzania anonimowej ankiety ewaluacyjnej dla studentów
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;



Uchwała nr 296/2010 z dn. 28.10.2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na
podjęcie zobowiązania celem zabezpieczenia środków finansowych na
realizację modernizacji i integracji systemu finansowo-księgowego oraz
zakup systemu wspierającego zarządzanie uczelnią w obszarze finansów;



Uchwała nr 297/2010 z dn. 28.10.2010 r. w sprawie zatwierdzenia firmy –
podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania
finansowego w UM w Łodzi;



Uchwała nr 298/2010 z dn. 28.10.2010 r. w sprawie wyrażania poparcia dla
Programu Partnerstwo dla Transplantacji;



Uchwała nr 299/2010 z dn. 28.10.2010 r. w sprawie pozytywnego
zaopiniowania inwestycji budowlanej o nazwie „Budowa budynku
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z kompleksem bloków operacyjnych,
zapleczem dydaktycznym oraz oddziałem rehabilitacji w USK NR 1 im. N.
Barlickiego w Łodzi;



Uchwała nr 300/2010 z dn. 28.10.2010 r. w sprawie zmian w Statucie SP
ZOZ USK NR 1 im. N. Barlickiego UM w Łodzi;



Uchwała nr 301/2010 z dn. 28.10.2010 r. w sprawie zmian organizacyjnych;



Uchwała nr 302/2010 z dn. 28.10.2010 r. w sprawie zmian organizacyjnych;



Uchwała nr 303/2010 z dn. 28.10.2010 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w
treści Statutu Uniwersytetu medycznego w Łodzi;



Uchwała nr 304/2010 z dn. 28.10.2010 r. w sprawie zmian organizacyjnych;



Uchwała nr 305/2010 z dn. 25.11.2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na
przeniesienia na rzecz Skarbu Państwa własności nieruchomości położonej w
Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dąbrowskiego 7;



Uchwała nr 306/2010 z dn. 25.11.2010 r. w sprawie zgłoszenia kandydatury
prof. dr hab. n. med. Józefa Kobosa do rad nadzorczych spółek radiofonii
regionalnej Polskiego Radia;
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Uchwała nr 307/2010 z dn. 25.11.2010 r. w sprawie zgłoszenia kandydatury
prof. dr hab. n. med. Macieja Zabla do Komitetu Ewaluacji Jednostek
Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego;



Uchwała nr 308/2010 z dn. 25.11.2010 r. w sprawie zmian organizacyjnych;



Uchwała nr 309/2010 z dn. 25.11.2010 r. w sprawie zmian organizacyjnych;



Uchwała nr 310/2010 z dn. 25.11.2010 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w
treści Statutu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;



Uchwała nr 311/2010 z dn. 25.11.2010 r. w sprawie zapewnienia środków na
pokrycie wkładu własnego w projekcie „Kompleksowa termomodernizacja
wybranych budynków UM w Łodzi”, realizowanego w ramach Systemu
zielonych inwestycji, Część 1. Zarządzanie energią w budynkach użyteczności
publicznej;



Uchwała nr 312/2010 z dn. 25.11.2010 r. w sprawie zatwierdzenia kancelarii
audytorsko-księgowej – podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia
badania sprawozdania finansowego za rok 2010 w CSK UM w Łodzi;



Uchwała nr 313/2010 z dn. 25.11.2010 r. w sprawie zatwierdzenia kancelarii
audytorsko-księgowej – podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia
badania sprawozdania finansowego za rok 2010 w USK im. WAM –
Centralnym Szpitalu Weteranów Łodzi;



Uchwała nr 314/2010 z dn. 25.11.2010 r. w sprawie zatwierdzenia kancelarii
audytorsko-księgowej – podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia
badania sprawozdania finansowego za rok 2010 w USK nr 4 im. M.
Konopnickiej UM w Łodzi;



Uchwała nr 315/2010 z dn. 25.11.2010 r. w sprawie nowelizacji załącznika
do uchwały 7/2008 z dnia 25 września 2008r. dotyczącego zasad ubiegania
się nauczycieli akademickich o stopnie naukowe, stanowiska i tytuł naukowy
w oparciu o ich dorobek naukowy w UM w Łodzi;



Uchwała nr 316/2010 z dn. 25.11.2010 r. w sprawie nowelizacji regulaminu
punktacji dorobku naukowego jednostek i nauczycieli akademickich UM w
Łodzi z dnia 22 stycznia 2009 r.;



Uchwała nr 317/2010 z dn. 16.12.2010 r. w sprawie zmiany Uchwały nr
154/2009 z dnia 25 czerwca 2009r. Senatu UM w Łodzi dotyczącej ustalenia
zasad przejścia studentów studiów niestacjonarnych na studia
stacjonarne.....;



Uchwała nr 318/2010 z dn. 16.12.2010 r. w sprawie zmiany Uchwały nr
240/2010 z dnia 25 marca 2010r. Senatu UM w Łodzi;



Uchwała nr 319/2010 z dn. 16.12.2010 r. w sprawie prowizorium
budżetowego Uniwersytetu Medycznego;
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Uchwała nr 320/2010 z dn. 16.12.2010 r. w sprawie zatwierdzenia
skorygowanego planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok 2010;



Uchwała nr 321/2010 z dn. 16.12.2010 r. w sprawie zmian w Statucie SP
ZOZ CSK UM w Łodzi;

Skład Komisji Senackich UM w 2010 r. podano w załączniku nr 1
do niniejszego sprawozdania.

1.2.2.

Rektor UM, prorektorzy i pełnomocnicy Rektora

Rektor UM w Łodzi
prof. dr hab. n. med. Paweł GÓRSKI

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
prof. dr hab. n. med. Radzisław KORDEK

Prorektor ds. Klinicznych
prof. dr hab. n. med. Marian BROCKI

Prorektor ds. Nauczania i Wychowania
prof. dr hab. n. med. Anna JEGIER

Prorektor ds. Rozwoju Uczelni
prof. dr hab. n. med. Dariusz NOWAK

Pełnomocnik Rektora ds. Rozwoju i Promocji Uczelni
mgr Przemysław Andrzejak

Pełnomocnik Rektora ds. Krajowej Struktury (Ram) Kwalifikacji i Jakości
Kształcenia
prof. dr hab. n. med. Józef Kobos
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Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych – Kierownik Kancelarii
Tajnej
mgr Wacław Cieślik

Pełnomocnik Rektora ds. Studiów w Języku Angielskim
dr hab. n. med. prof. nadzw. Tomasz Ochędalski

1.2.3.

Władze Wydziałów/Oddziałów UM

Dziekani i prodziekani wydziałów oraz kierownicy oddziałów UM:
1. Wydział Farmaceutyczny
Dziekan
prof. dr hab. n. farm. Elżbieta Mikiciuk-Olasik

Prodziekan ds. Nauki
prof. dr hab. n. farm. Justyn Ochocki

Prodziekan ds. Dydaktyki
prof. dr hab. n. chem. Andrzej Wróblewski

Prodziekan ds. Oddziału Medycyny Laboratoryjnej
dr hab. n. med. prof. nadzw. Janina Grzegorczyk

Prodziekan ds. Oddziału Kształcenia Podyplomowego
dr hab. n. med. prof. nadzw. Eligia Szewczyk

Prodziekan ds. Oddziału Kosmetologii
dr hab. n. farm. Krzysztof Walczyński

2. Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego
Dziekan
dr hab. n. med. prof. nadzw. Andrzej K. Bednarek

Prodziekan ds. Kształcenia
dr hab. n. med. prof. Nadzw. Andrzej Głąbiński
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Prodziekan ds. Nauki
dr hab. n. med. prof. nadzw. Rafał Pawliczak

3. Wydział Nauk o Zdrowiu
Dziekan
prof. dr hab. n. med. Tomasz Kostka

Prodziekan ds. Nauki
prof. dr hab. n. med. Małgorzata Wągrowska-Danilewicz

Prodziekan ds. Dydaktyki
prof. dr hab. n. med. Krystyna Fabianowska-Majewska

Prodziekan ds. Kierunków Humanistycznych
dr hab. n. hum. prof. nadzw. Mieczysław Gałuszka

Kierownik Oddziału ds. Medycyny Ratunkowej
prof. dr hab. n. med. Wojciech Gaszyński

Oddział Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu
Kierownik Oddziału
prof. dr hab. n. med. Jerzy Loba

Zastępca Kierownika ds. Nauki
prof. dr hab. n. med. Janusz Strzelczyk

Zastępca Kierownika ds. Dydaktyki
prof. dr hab. n. med. Piotr Smolewski

Zastępca Kierownika ds. Położnictwa
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Krasomski

Zastępca Kierownika ds. Pielęgniarstwa
dr hab. n. med. prof. nadzw. Andrzej Zieliński
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4. Wydział Lekarski
Dziekan
dr hab. n.med. prof. nadzw. Adam Antczak

Prodziekan ds. Nauki
dr hab. n. med. Janusz Piekarski

Prodziekan ds. Dydaktyki
dr hab. n. med. prof. nadzw. Ludomir Stefańczyk

Prodziekan ds. Programów Studiów i Ewaluacji
dr hab. n. med. Anna Korycka-Wołowiec

Oddział Stomatologiczny Wydziału Lekarskiego
Kierownik Oddziału
dr hab. n.med. prof. nadzw. Jerzy Sokołowski

Zastępca Kierownika ds. Nauki
prof. dr hab. n. med. Grażyna Grzesiak-Janas

Zastępca Kierownika ds. Dydaktyki
dr hab. n. med. prof. nadzw. Joanna Szczepańska

5.

Wydział Wojskowo-Lekarski
Dziekan
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Baj

Prodziekan ds. Nauki
prof. dr hab. n. med. Roman Goś

Prodziekan ds. Dydaktyki
dr hab. n. med. prof. nadzw. Dariusz Moczulski

Kierownik Studium Edukacji Obronnej
dr n. wojsk. Włodzimierz Leszczyński
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Oddział Fizjoterapii Wydziału Wojskowo-Lekarskiego
Prodziekan Kierownik Oddziału
dr hab. n. med. prof. nadzw. Zbigniew Dudkiewicz

Prodziekan ds. Nauki – Zastępca Kierownika Oddziału
prof. dr hab. n. med. Alina Morawiec-Sztandera

Prodziekan ds. Dydaktyki – Zastępca Kierownika Oddziału
dr hab. n. med. prof. nadzw. Elżbieta Poziomska-Piątkowska

Prodziekan ds. Programowo-Organizacyjnych – Zastępca Kierownika
Oddziału
dr hab. n. med. prof. nadzw. Jan Czernicki

2.

DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I INWESTYCYJNA UM
Wśród zagadnień dotyczących działalności finansowej UM

w Łodzi zostaną omówione przychody własne uczelni, głównie
z działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej, a także finansowanie
bieżącej działalności, tj. wydatki na płace pracowników, fundusz pomocy
materialnej dla studentów, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
(ZFŚS), remonty i modernizacje oraz zakup środków trwałych i aparatury.
W tym miejscu należy wskazać na zadania inwestycyjne realizowane
w zakresie zamówień publicznych i pozyskiwanie środków z zewnątrz.
W związku z powyższym ta część sprawozdania obejmuje zestawienie
struktury i dynamiki finansów UM w Łodzi (wynik finansowy) w 2010 r.
oraz wykaz zadań inwestycyjnych UM.
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2.1.

Finanse UM w 2010 r.

2.1.1.

Sprawozdanie finansowe
Przychody z działalności dydaktycznej w 2010 r. wyniosły

188.195.358,37 zł. W stosunku do 2009 r. był to wzrost o 5,05%. Dotacja
wzrosła o 5.092.381,00 mln zł, a pozostałe przychody z dydaktyki
zwiększyły się o 3.960.740,60 zł. Wzrost o ponad 9% wynika głównie
z rozliczenia środków strukturalnych dydaktycznych w wysokości
3.402.338,57 zł.
Przychody własne z dydaktyki wzrosły w 2010 r. o prawie 4 mln zł
i ukształtowały się na poziomie 47.264.101,37 zł. Opłaty za zajęcia
dydaktyczne utrzymały się na podobnym poziomie jak w 2009 r. Spadły
wpływy z Urzędu Miasta Łodzi, natomiast pozostałe wpłaty z dydaktyki
wzrosły o 3,61%. Znacząca kwota środków strukturalnych dydaktycznych
jest wynikiem rozliczenia m.in. produkcji w toku z ubiegłego roku.
Przychody własne z dydaktyki wynikały z następujących pozycji:
2009 r.
1) Wpłaty za zajęcia dydaktyczne*

2) Środki z Urzędu Miasta Łodzi
3) Pozostałe wpłaty z dydaktyki
4) Środki strukturalne dydaktyczne
Razem:

2010 r.

2010/2009

36.890.613,18

37.227.434,56

100,91 %

49 .172,82

41.084,38

83,55 %

6.363.574,69

6.593.243,86

103,61%

0,00
43.303.360,69

3.402.338,57
47.264.101,37

109,15 %

* Na wpłaty za zajęcia dydaktyczne składają się opłaty za studia i kursy dydaktyczne.
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W 2010 r. spadły przychody na Wydziałach Pielęgniarstwa
i Położnictwa, Nauk o Zdrowiu, Nauk Biomedycznych i Kształcenia
Podyplomowego,

wzrosły

natomiast

na

Wydziałach

Lekarskim,

Wojskowo-Lekarskim, Lekarsko-Dentystycznym, Farmacji, Fizjoterapii
i studiach doktoranckich, co przedstawiono poniżej.
Wydział

2009 r.

Lekarski
Wojskowo -Lekarski
w tym lekarski w j. angielskim

Lekarsko-Dentystyczny
w tym lekarsko-dentystyczny w j. angielskim

Farmaceutyczny
Pielęgniarstwa i Położnictwa
Nauk o Zdrowiu
Nauk Biomedycznych i Kształcenia
Podyplomowego
Fizjoterapii
Obcokrajowcy (różne wydziały)
Studia Doktoranckie
w tym studia doktoranckie dla
obcokrajowców

244.484,35

Razem:

2010 r.

3.615.311,94 3.895.550,06
12.669.035,59 12.870.811,30
9.156.747,04 9.008.702,74
4.689.767,73 4.968.771,58
1.847.400,08 1.909.011,25
4.440.290,00 4.564.972,48
1.376.866,78 1.156.514,59
3.113.329,18 2.396.620,88

2010/2009
107,75 %
101,59 %
98,38 %
105,94 %
103,33 %
102,80 %
84,00 %
77,00 %

191.596,15

78,36 %

1.442.859,21 1.783.361,25
198.653,12
262.029,44

123,60%
131,90 %

1.815.497,99
16.898,00

2.463.433,69
81.000,31

135,69 %
479,35 %

33.606.095,89 34.553.661,42

102,82 %

Pozostałe wpłaty z dydaktyki zwiększyły się 3,66 %. Wpływy
z rekrutacji wzrosły o 49,04%, natomiast prawie o połowę spadła sprzedaż
skryptów. Przychody Komisji Bioetyki i innych umów również w tym roku
znacznie spadły. Dynamikę zmian powyższych danych przedstawiono
poniżej.
2009 r.

2010 r.

2010/2009

Opłaty za legitymacje, dyplomy

223.039,43

250.661,71

112,38 %

Wpłaty za egzaminy wstępne,
rekrutacja

887.620,01

1.322.923,98

149,04 %
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Przychody ze sprzedaży skryptów
Przychody Komisji Bioetyki
i z innych umów

48.577,30

26.794,20

55,16 %

1.758.338,85

1.349.491,56

76,75 %

1.020.162,63

1.173.540,09

115,03 %

2.425.836,47

2.469.832,32

101,81 %

6.363.574,69

6.593.243,86

103,66 %

Pozostałe przychody
(Erasmus, dotacja rezydenci, nagrody dla
nauczycieli z MZ, opłaty admin.)

Przychody z dzierżawy, reklamy,
refaktury energii i mediów, sprzedaż
poligrafia
Razem:

W 2010 r. dwukrotnie wzrosły koszty (tym samym rozliczone
przychody)

poniesione

na

specjalne

programy

badawcze,

tj.

współfinansowanie krajowe projektów unijnych oraz inne projekty
badawcze (granty 507,504). Koszty związane z działalnością statutową
spadły o 7,26% względem 2009 r. Podobnie kształtowała się dynamika
zmian kosztów na projekty własne, które zmniejszyły się o 12,98%
w

porównaniu do

poprzedniego

roku

sprawozdawczego.

Poniżej

zaprezentowano szczegółowe zestawienie dynamiki zmian kosztów ramach
prac naukowo-badawczych finansowanych przez MNiSW w latach 2009 –
2010.
2009 r.

2010 r.

2010/2009

Działalność statutowa

9.367.528,71

8.687.375,51

92,74%

Projekty własne

1.675.069,42

1.457.573,50

87,02 %

Projekty badawcze

6.090.503,02

9.123.388,55

149,80 %

Specjalne programy badawcze
Razem:

573.577,01

1.245.245,37

217,10 %

17.706.678,16

20.513.582,93

115,85 %
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Z kolei środki ogółem z zagranicy w 2010 r. kształtowały się
na podobnym poziomie jak w 2009 r. Spadły wpływy z projektów
unijnych, natomiast o 17% wzrosły środki z funduszy strukturalnych
badawczych i funduszy norweskich.
2009 r.
Unijne programy ramowe

2010/2009

2.652.077,99

2.093.030,87

78,92 %

823.111,62

830.500,06

100,90 %

3.535.560,99

4.145.761,16

117,26 %

7.010.750,60

7.069.292,09

100,83%

Inne umowy międzynarodowe
(Cost, Polonium, inne zagraniczne)
Fundusze strukturalne badawcze,
Fundusze norweskie (stypendia
strukturalne w 2009 r.)
Razem:

2010 r.

Środki w ramach pozostałych prac badawczych wzrosły w 200 r.
względem poprzedniego roku sprawozdawczego.
2009 r.
Umowne prace badawcze z
podmiotami gospodarczymi w tym
Medycyna Sądowa, Instytut Medycyny
Pracy, Anatomia Patol. i inne
Pozostałe (specjalne programy
określane przez Ministra i finans. Przez
NCBiR)

Razem:

Przychody

z

2010 r.

2010/2009

5.382.589,09

5.785.963,37

107,49 %

583.652,02

970.900,87

166,34 %

5.966.241,11

6.756.864,24

113,25 %

ogółem

wyniosły

działalności

badawczej

34.339.739,26 zł, co w porównaniu do 2009 r. stanowiło wzrost
o 3.656.069,39 zł, tj. o 11,9 %.
W 2010 r. koszty ogółem (tj. działalności operacyjnej + finansowe)
w porównaniu do 2009 r. wzrosły o 4,08 % , natomiast przychody ogółem
(tj. działalności operacyjnej + finansowe) – o 5,39%. Jest to zatem
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tendencja korzystna, gdyż przychody rosną szybciej niż koszty. Koszty
energii i mediów zwiększyły się o 14,01%, a materiałów i pomocy
naukowych o 11,67%. Wzrost kosztów nastąpił również w wypadku usług
obcych, głównie remontowo-budowlanych
-badawczych (ok. 800 tys.) i

(ok. 2 mln),

naukowo-

innych, w tym w zakresie promocji

(ok. 1 mln). Spadły natomiast koszty usług czystościowych i rekrutera
(agencja AIM). Analogicznie do wzrostu kosztów materiałów i energii
oraz usług wzrosły podatki – o 28,4 %. Wynagrodzenia ogółem
w porównaniu z 2009 r. wzrosły o 2.139,2 tys. zł, z tego: wynagrodzenia
osobowe – o 23,8 tys. zł, wynagrodzenia bezosobowe – o 1.563,1 tys. zł,
„trzynastka” – o 546,1 tys. zł. Na wzrost wynagrodzeń bezosobowych
miały

wpływ

większe

środki

z

prac

naukowo-badawczych

oraz strukturalnych dydaktycznych, gdzie dominują wypłaty z funduszu
bezosobowego. Wyższa o 0,5 mln zł trzynastka jest następstwem włączenia
godzin ponadwymiarowych do funduszu osobowego (w 2009 r. wypłacano
trzynastkę za 2008 r., kiedy godz. ponadliczbowe rozliczane były
w funduszu bezosobowym). Pozostałe koszty rodzajowe wzrosły
o 1,13 mln zł. W głównej mierze miała na to wpływ aparatura, którą
zakupiono za o ok. 7,8 mln zł, tj. prawie dwukrotnie więcej niż w 2009 r.
Nie

wystąpiły natomiast

które w 2009 r. wynosiły

stypendia

strukturalne

dla

doktorantów,

3,4 mln zł. Dynamikę zmian kosztów

poniesionych w zakresie działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej
w latach 2009 – 2010 przedstawiono poniżej.
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Koszty rodzajowe

kwota
2009

%
2009

kwota
2010

%
2010

dynamika
2010/2009

1.

Amortyzacja

6.458,50

3,08

6.565,32

2,99

101,65%

2.

Energia elekt. cieplna,
gaz, woda, ścieki

5.080,61

2,42

5.792,24

2,64

114,01%

3.

Materiały i pomoce
naukowe

9.856,17

4,70

11.005,91

5,02

111,67%

15.552,53
681,50
2.064,02

7,41

19.385,41
580,61
1.800,55

8,83

124,64%

4.

Usługi obce razem
usługi telekom unik.
sprzątanie i usł. czyst.
usługi ochrony
konserwacja śr.
trwałych
czynsze
dydaktyka kliniczna
usługi nauk.-badaw.
(partnerzy projektu)
koszty rekrutera
usł. remont.-budowl.
inne (np. poczta,
internet, promocja)

5.

Podatki i opłaty

6.

1.353,19
457,03

1.391,32
495,49

438,40
3.622,24
1.281,40

940,63
4.220,91
2.041,48

2,379,90
474,92
2.799,93

1.846,34
2.390,62
3.677,46

4.392,91

2,09

5.640,66

2,57

128,40%

Wynagrodzenia
osobowy fundusz płac
bezosobowy fundusz
płac i honoraria
nagrody (trzynastka)

126.430,47
109.175,04
9.186,90

60,23

128.569,68
109.198,80
10.756,28

58,59

101,69%

31.678,80
19.765,33
6.764,00
4.117,79
1.031,68

15,09

30.887,34
19.183,12
6.820,60
3.806,03
1.077,58

14,08

97,50%

7.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników
składki ZUS i FP
Fundusz socjalny
styp. doktoranckie
inne świadczenia np.
bhp, szkolenia

10.449,57
4.297,88
1.443,85
159,63
542,31
3.471,91
533,99

4,98

11.582,66
7.883,75
1.544,36
179,11
671,32
456,00
848,11

5,28

110,84 %

8.

Pozostałe koszty
aparatura nauk.- bad.
podróże służbowe
ubezpieczenia
stypendia Erasmus
stypendia strukturalne
inne

9.

Razem

219.429,21

100,00

8.068,53

209.899,56

8.614,60

100,00

104,54 %
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Koszty ogólnouczelniane (po pomniejszeniu o koszty pośrednie
z działalności naukowej – 5.943.259,02 zł) w 2010 r. roku wyniosły
43.193.301,82 zł i były o 31,78% wyższe niż przed rokiem. Znacznie,
bo ponad dwukrotnie, wzrosły koszty utrzymania obiektów Uniwersytetu
Medycznego. Główną przyczyną było przesunięcie kosztów mediów
z innych jednostek na obiekty (ok. 5 mln), jak również wzrost cen mediów
oraz usług obcych:
2009 r.

2010 r.

2010/2009

Biblioteka

2.315.174,56

2.248.234,03 97,11 %

Obiekty UM

5.211.251,53

11.112.411,09 213,24 %

694.521,39

3.103.384,00 446,83 %

3.622.241,04

4.220.909,21 116,53 %

26.152.923,54

27.383.154,29 104,70 %

37.301.590,67

49.156.186,17

Remonty
Dydaktyka kliniczna
Administracja centralna w tym
dziekanaty, Internet, BHP, fundusz
socjalny emerytów
Ogółem koszty ogólnouczelniane

131,78 %

W 2010 r. koszty jednostek międzywydziałowych spadły ogółem
o ok. 6%. Wzrosły koszty kursów specjalizacyjnych dla lekarzy
oraz organizacji studenckich.
2009 r.

2010 r.

2010/2009

Centrum Nauczania Języków Obcych

1.679.231,60

1.576.179,13 93,86 %

Studium Wychowania Fiz. i Sportu
Samorząd Studencki, AZS i inne
organizacje studenckie

1.419.610,50

1.418.096,75 99,89 %

656.677,25

800.701,99 121,93 %

121.913,26

177.329,24 145,46 %

1.307.244,04

1.301.300,63 99,55 %

538.197,04

421.876,03 78,39 %

Kursy specjalizacyjne lekarzy
Centralne Laboratorium Naukowe
(amortyzacja)
Studium Informatyki i Statystyki
Medycznej
Inne

430.120,10
Razem

6.152.993,79

77.111,80 17,93 %
5.772.595,57

93,82 %
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Na wynik finansowy UM mają również wpływ pozostałe
przychody i koszty operacyjne, tj. zdarzenia, które mają miejsce w danym
roku kalendarzowym, a nie dadzą się zaliczyć w sposób bezpośredni
do działalności dydaktycznej bądź naukowej:
2009 r.
Przychody operacyjne w tym :
Zmniejszenie aktualizacji należności
Rozwiązanie rezerw
Wpłaty MEN na ubezpiecz. zdrowotne
studentów i doktorantów
Amortyzacja środków trwałych
sfinansowanych z obcych źródeł
Pozostałe (darowizny, kary umowne, wynajem
pow. pod reklamę, refundacja kosztów wynagrodzeń płatnika, zwrot kosztów sądowych itp.)
Zwrot składek z ZUS dot.ch lat ubiegłych
Koszty operacyjne w tym :
Wypłaty odszkodowań + rezerwy z tyt.
odszkodowań
Razem:

2010 r.

2010/2009

5.999.070,29 4.764.799,99
254 .906,08
1.989,73
109. 800,00
86.727,60
164 .520,00 169.627,00

79,43 %
0,78 %
78,99 %
103,10 %

3 .316 .783,22 3.035.900,77

91,53 %

1.150 .095,75

870.078,50

75,65 %

1.002.965,24 600.476,39
1.456.762,04 1.644.700,00
48.903,00
30.365,00

59,87 %
112,90 %
62,09 %

33.606.095,89 34.553.661,42

102,82 %

Całokształt działalności w 2010 r. uczelnia zamknęła zyskiem
w wysokości 7.839.003,12 zł, co przedstawiono poniżej (w tys. zł):
2009 r.
PRZYCHODY
Dotacje na działalność dydaktyczną
Przychody własne dydaktyki
Dotacje z budżetu UMŁ
Umowy międzynarodowe
Przychody z prac naukowo-badawczych
Pozostałe przychody operacyjne
Przychody z operacji finansowych
KOSZTY
Koszt własny działalności dydaktycznej
Koszt własny prac naukowo-badawczych
Koszty finans., odsetki od zobow., ujemne różnice kursowe
Pozostałe koszty operacyjne
Wynik z całokształtu działalności uczelni

216.380,3
135.838,9
43.254,2
49,2
7.010,7
23.672,9
5.999,1
555,3
211.588,6
178.784,1
30.683,7
664,1
1.456,7
4.791,7

2010 r.
228.054,0
140.931,3
47.223,0
41,1
7.069,4
27.270,3
4.764,8
754,1
220.215,0
183.895,7
34.335,6
339,0
1.644,7
7.839,0

2010/2009
105,39%
103,75%
109,18%
83,54%
100,84%
115,20%
79,43%
135,80%
104,08%
102,86%
111,90%
51,05%
112,91%
163,60%
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Przychody z funduszu pomocy materialnej dla studentów UM
stanowią dotacja budżetowa i wpłaty studentów za korzystanie z miejsc
w domach studenckich. Stan funduszu wyniósł w roku sprawozdawczym
5.499.253,74 zł. Zestawienie przychodów i kosztów pomocy materialnej
dla studentów w 2010 r. przedstawiało się następująco (w tys. zł):
2009 r.
Stan funduszu na początek roku
Zwiększenie ogółem w tym :
- dotacja z budżetu
- opłaty za korzystanie z domów studenckich
- inne
- opłaty za korzystanie ze stołówek studenck.
Zmniejszenie ogółem w tym :
- stypendia socjalne
- stypendia za wyniki w nauce
- koszt prowadzenia domów
- stypendia mieszkaniowe i na wyżywienie
Stan funduszu na koniec okresu

3.253,4
13.972,8
9.957,5
3.541,0
474,2
11.726,9
1.906,4
3.530,7
4.494,1
1.284,6
5.499,3

2010 r.
5.499,3
13.893,2
9.813,0
3.483,2
597,0
16.462,8
1.788,5
3.409,3
3.631,1
1.723,4
2.929,7

2010/2009
169,03 %
99,43 %
98,55 %
98,37 %
125,9 %
140,39 %
93,82%
96,56 %
80,80 %
134,16 %
53,27 %

Z kolei fundusz zasadniczy w 2010 r. stanowił kwotę
w wysokości 179.691,3 tys. zł i przedstawiał się następująco (w tys. zł):
2009 r.
Stan funduszu na początek roku
Zwiększenie ogółem w tym :
- przyjęcie majątku z rozliczeń inwestycji
- grunty
Zmniejszenie ogółem z tego :
- pokrycie straty netto
- umorzenie środków trwałych
Stan funduszu na koniec okresu
sprawozdawczego

2010 r.

2010/2009

185.183,5
4.216,9
1.180,9
3.036,0
9.709,1
3.283,8
6.425,3

179.691,3
5.600,1
6.484,3
-

97,03 %
132,80 %
66,79 %
-

179.691,3

178.807,1

99,51 %
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Poniżej przedstawiono dynamikę kosztów w ramach Zakładowego
Funduszu Świadczeń Socjalnych:
Środki pieniężne z roku poprzedniego
Odpisy na rok 2009/2010
Spłaty pożyczek
Pozostałe przychody
Udzielone pożyczki
Dofinansowanie do wypoczynku
Odsetki od udzielonych pożyczek
mieszkaniowych
Umorzenie pożyczek, zapomogi

2009 r.

2010 r.

205.659,02
6.793.890,28
1.507.541,54
40.420,63
-1.825.468,39
-5.973.749,81

2.464.826,43
6.855.138,81
1.591.337,88
94.687,83
-1.166.649,91
-5.712.367,82

2010/2009
100,90 %
105,56 %
234,26 %
63,91 %
95,62 %

66.469,39

40.049,91

60,25 %

-39.450,0

- 66.985,00

169,80 %

Osobowy fundusz płac w 2010 r. (bez domów studenckich)
wyniósł 109.198.799 zł i był wyższy od funduszu z 2009 r. o 23.761 zł.
Średnie płace w 2010 r. przedstawiały się następująco w poszczególnych
grupach pracowników (bez wypłat za godziny ponadwymiarowe):
2009 r.
Pracownicy ogółem, w tym:
 nauczyciele akademiccy
 pracownicy naukowo-techniczni
 pracownicy administracji
 pracownicy obsługi

Wynagrodzenia

za

godziny

2010 r.

3.709,4
4.011,1
2.873,7
3.494,6
2.405,3

3.855,6
4.201,7
3.000,2
3.577,3
2.423,4

ponadwymiarowe

w

roku

sprawozdawczym wyniosły 3.500 tys. zł. Z kolei ze środków na naukę
zakupiono aparaturę za poniższe kwoty :
2009 r.
Z działalności statutowej
Z badań własnych
Z grantów
Z pozostałych umów
(w tym z funduszy strukturalnych

2010 r.

2.480.935,64 2.057.159,23
143.839,18 236.488,64
554.464,38 1.538.084,63
4.028.439,19
1.118.643,90
2.564.051,65

2010/2009
82,92 %
164,41 %
277,40 %
278,61 %
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Poniżej

przedstawiono

sfinansowane

dotacjami

celowymi

i środkami własnymi inwestycje i remonty w 2010 r.
Inwestycje

2010 r.
Dotacje celowe
Środki własne

Zwierzętarnia Wydziału
749.782,51
Farmaceutycznego
Żeligowskiego 7/9
0,00
Informatyzacja Uczelni
0,00
III DS
0,00
Sieć teleinformatyczna
0,00
Żeligowskiego
System P-poż. Plac
0,00
Hallera
System alarmowy Plac
0,00
Hallera
Termomodernizacja
0,00
CKD
15.861.679,64
Zakład Genetyki
2.139.415,37
Centrum Dydaktyczne
17.560.375,52
RAZEM 36.311.253,04
Zakupy inwestycyjne
Farmacja aparatura
598.377,06
Zakupy ze środków
0,00
własnych
RAZEM
598.377,06
Remonty UM
0,00

Poniżej

zestawienie

robót

RAZEM

0,00

749.782,51

429.802,38
111.863,90
2.318,00

429.802,38
111.863,90
2.318,00

25.851,15

25.851,15

90.686,64

90.686,64

64.497,55

64.497,55

266.610,96
0,00
0,00
1.414.603,02
2.406.233,60

266.610,96
15.861.679,64
2.139.415,37
18.974.978,54
38.717.486,64

0,00

598.377,06

2.554.310,80

2.554.310,80

2.554.310,80
2.389.617,49

3.152.687,86
2.389.617,49

inwestycyjnych

i

remontowych,

z podziałem na wydziały UM, w latach 2008 – 2010:
Wydział
Farmaceutyczny
Lekarski
Nauk Biomed. i Kształ.
Podyplomowego
Nauk o Zdrowiu
Wojskowo-Lekarski
Ogólnouczelniane

2008 r.

2009 r.

2010 r.

69 251,12 zł
573 246,56 zł

71 566,54 zł
113 074,30 zł

997 366,54 zł
567 956,77 zł

1 138 184,20 zł
1 254 277,63 zł

203 521,90 zł

2 218 437,34 zł

2 421 959,24 zł

777 191,57 zł
48 567,95 zł
1 528 715,43 zł

234 866,02 zł
698 199,20 zł
961 677,59 zł

1 080 817,59 zł
1 057 416,89 zł
2 863 803,87 zł

68 760,00 zł
310 649,74 zł
373 410,85 zł

Razem
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Na

zakończenie

niniejszego

podrozdziału

warto

jeszcze

przedstawić analizę opracowaną do bilansu za rok 2009/2010:
stan na
31.12.2009 r.

stan na
31.12.2010 r.

dynamika
2010/2009

AKTYWA
Wartości niematerialne i prawne
Rzeczowe aktywa trwałe
Inwestycje długoterminowe
Zapasy
Należności
Środki Pieniężne
Rozliczenia międzyokresowe

304.849,31
260.463,21
538.034.354,29 568.683.641,70
50.000,00
100.000,00
2.601.143,02
5.516.837,75
11.339.975,32 12.157.243,43
30.713.953,68 33.963.756,28
132.933,89
341.038,85

85,44 %
105,70 %
200,00 %
212,09 %
107,21 %
110,58 %
256,55 %

Fundusz podstawowy
Wynik finansowy
Rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania
Fundusze specjalne
Rozliczenia międzyokresowe

PASYWA
179.691.309,61 178.807.136,53
4.791.686,75
7.839.003,12
2.229.364,33
3.992.830,78
16.228.096,71 24.720.375,42
9.635.721,24
8.276.667,61
369.841.640,69 397.386.967,76

99,51 %
163,60 %
179,10 %
152,33 %
85,90 %
107,45 %

2.1.2.

Zamówienia publiczne
Przedmiotowe informacje dotyczące realizacji zadań Biura Obsługi

i Realizacji Zamówień Publicznych (BOiRZP) za 2010 r. opracowano
na podstawie danych zawartych w Rejestrze Zamówień Publicznych 2010.
Zamówienia publiczne przeprowadzono na podstawie zgłoszonych
przez

jednostki

organizacyjne

UM

w

Łodzi

zapotrzebowań,

z uwzględnieniem podziału przedmiotu zamówienia na 3 kategorie, tj.:
dostawy, usługi i roboty budowlane. Poniżej przedstawiono wybrane
najistotniejsze pozycje z postępowań przetargowych 2010 r.

38

I. DOSTAWY
Aparatura

badawcza

oraz

sprzęt

naukowo-badawczy

i laboratoryjny (wartość):


automatyczny analizator genetyczny – 316.999,92 zł



monitory funkcji życiowych – 267.500,00 zł



mikroskop badawczy – 161.173,63 zł



sekwenator kapilarny – 604.342,10 zł



respiratory – 477.468,24 zł



wyposażenie Zakładu Diagnostyki Obrazowej CKD – w tym: rezonans
magnetyczny,

tomograf

komputerowy,

RTG,

cyfrowe

aparaty

ultrasonograficzne – 12.615.509,00 zł


zestaw do chromatografii preparatywnej oraz zestawu do chromatografii
cieczowej – 653.472,26 zł



aparat echokardiograficzny – 727.600,00 zł



modernizacja systemu holterowskiego – 115.782,00 zł



stanowiska pracy dla techników dentystycznych – 750.000,00 zł



cyfrowy skaner preparatów mikroskopowych wraz z mikroskopem
badawczym z nasadką konsultacyjną dla 5 osób – 318.000,00 zł



wyposażenie laboratoriów Wydziału NBiKP – 326.872,78 zł



aparatura badawcza w ramach projektów Badania aktywacji i
reaktywności płytek krwi oraz przeciwpłytkowego działania związków o
działaniu śródbłonkowym w modelach zwierzęcych dysfunkcji śródbłonka
oraz Przygotowanie preparatów polifenolowych pochodzenia roślinnego o
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właściwościach przeciwpłytkowych i kardioprotekcyjnych, realizowanych
dla Zakładu Zaburzeń Krzepnięcia Krwi – 629.832,32 zł


aparat RTG mobilny z ramieniem C – 284.796,00 zł

Sprzęt oraz materiały laboratoryjne i biurowe (wartość):


zestawy komputerowe, notebooki, części zamienne, sprzęt peryferyjny –
1.915.889,14 zł



kserokopiarki – 285.527,93 zł



materiały eksploatacyjne do drukarek, faksów i kserokopiarek –
420.009,39 zł



materiały biurowe i papier – 619.169,62 zł



meble biurowe – 265.013,04 zł



mikroskopy i wirówki laboratoryjne – 358.627,95 zł



drobny sprzęt laboratoryjny – 340.105,74 zł



odczynniki polskie i zagraniczne – 5.969.025,24 zł



artykuły promocyjne – 180.518,76 zł



spektrofotometry – 379.022,53 zł



środki czystości i dezynfekujące oraz art. gospodarstwa domowego –
295.264,41 zł



czasopisma krajowe, zagraniczne i specjalistyczne – 296.378,82 zł



modyfikacja i integracja systemu finansowo-księgowego – 785.510,00 zł

II. USŁUGI
W ramach przeprowadzonych postępowań zostały podpisane
umowy na świadczenie usług, m.in. (wartość):
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ubezpieczenie mienia i OC – 218.438,00 zł



sprzątanie obiektów UM – 3.321.798,40 zł



obsługa szatni w obiektach UM – 393.638,22 zł



ochrona osób i mienia w obiektach UM – 3.318.529,32 zł



opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla realizacji programu
inwestycji wieloletniej CKD – 339.160,00 zł



projekt architektoniczno-budowlany, na przebudowę DS nr 2 –
176.900,00 zł



projekt

architektoniczno-budowlany

na

adaptację,

przebudowę

i rozbudowę SWFiS UM – 472.140,00 zł


organizacja obozów studenckich w 2010 r. – 433.832,11 zł

III. ROBOTY BUDOWLANE
W ramach powyższej kategorii w 2010 r. postępowania
przetargowe dotyczyły m.in. poniżej przedstawionych zadań (wartość):


przebudowa i adaptacja pomieszczeń laboratorium dla Wydziału NBiKP
UM – 1.903.200,00 zł



remont pomieszczeń w DS nr 3 – 396.519,83 zł



remont pomieszczeń w DS nr 4 – 249.324,79 zł



modernizacja

dźwigu

osobowego

w

budynku

A

Wydziału

Farmaceutycznego oraz w Rektoracie UM – 228.198,56 zł


roboty dodatkowe – adaptacja IX kondygnacji budynku A1 CKD
dla Zakładu Genetyki Medycznej – 739.498,82 zł



remont instalacji SAP wraz z DSO w DS nr 3 – 489.770,34 zł
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remont pomieszczeń klubu MEDYK w DS nr – 498.502,78 zł



przebudowa i adaptacja pokoi w DS nr 2 – 11.397.455,64 zł



roboty dodatkowe dotyczące budowy CD – 1.323.612,36 zł



roboty dodatkowe dotyczące adaptacji pomieszczeń – poziom 01 budynku
A1 CKD do instalacji aparatury diagnostycznej dla Zakładu Diagnostyki
Obrazowej – 622.200,00 zł

BOiRZP UM w Łodzi, jako jednostka prowadząca i koordynująca
realizację zadań w trybie przewidzianym ustawą Prawo Zamówień
Publicznych, w 2010 r. przeprowadziła łącznie 185 postępowań
przetargowych na łączną kwotę 62.844.075,04 zł. W poszczególnych
kategoriach liczby te przedstawiały się następująco:


dostawy – 121 postępowań na łączną kwotę 33.652.020,21 zł



usługi – 36 postępowań na łączną kwotę 10.226.766,29 zł



roboty budowlane – 28 postępowań na łączną kwotę 18.965.288,54 zł
W 2010 r. 22 postępowania zostały unieważnione, w tym: dostawy

– 9, usługi – 7, roboty budowlane – 6. Wykazana w przedmiotowym
zestawieniu liczba i wartość zrealizowanych zadań przedstawia faktyczne
dane odnośnie skali i zakresu działania BOiRZP UM w Łodzi.
Każdorazowo przeprowadzane postępowanie przetargowe odbywało się
przy współpracy Biura Prawnego, dysponenta środków finansowych
oraz jednostek wnioskujących, czyli merytorycznie odpowiedzialnych
za prawidłowość określenia i opisania przedmiotu zamówienia.
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Wykaz 163 postępowań przeprowadzonych w 2010 r., w wyniku
których doszło do podpisania i realizacji umów (w odniesieniu
do 3 kategorii przedmiotu zamówienia), zamieszczono w załączniku nr 3.

2.1.3. Dział Spraw Socjalnych i Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych
Dział Spraw Socjalnych, w porozumieniu i we współpracy
ze związkami zawodowymi, zajmuje się opracowywaniem planów
rzeczowo-finansowych działalności socjalnej oraz kontrolą ich realizacji,
a także obsługą administracyjno-techniczną Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) dla ok. 2300 pracowników i 950 emerytów.
Przyznawanie świadczeń socjalnych i ich wysokość uzależniona jest
od sytuacji życiowej, rodzinnej i zdrowotnej osoby uprawnionej
do korzystania z Funduszu.
Z ZFŚS w 2010 r. skorzystało ok. 2 200 pracowników i 815
emerytów i rencistów, wraz z uprawnionymi członkami rodzin,
czyli łącznie ok. 9718 osób. Wykorzystanie ZFŚS w części dot. funduszu
socjalnego przedstawia się następująco:
lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rodzaj i miejsce wypoczynku oraz
Wiek
rekreacja, zapomogi
uczestników
i inne wydatki
Zimowiska dla dzieci i młodzieży
Refundacja zimowisk
7-19
Kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży
Refundacja kolonii, obozów
7-19
Refundacja wczasów
Wczasy „pod gruszą”
Zapomogi pracownicy
Zapomogi emeryci

Ilość
osób
67
420
89
6483
11
59

Kwota
dofinansowania
z ZFŚS
40.325,00
279.797,46
66.313,35
5.036.750,00
11.100,00
49.100,00
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7.
8.
9.

Klub Seniora + imprezy okolicznościowe
Refundacja zajęć rekreacyjnych
Impreza gwiazdkowa

3 - 14
OGÓŁEM

400
1449
740
9718

34.775,09
95.877,91
134.824,77
5.748.863,58

Tradycyjnie zorganizowane zostały przez Dział Spraw Socjalnych
dwie imprezy. Pierwszą był Dzień Seniora – uroczyste spotkanie w dniu
23.01.2010 r., w którym brały udział władze uczelni oraz ok. 350 emerytów
i rencistów. Kolejną była impreza świąteczno-noworoczna dla dzieci
pracowników i emerytów. Zakupiono paczki dla 740 dzieci i wręczono
je podczas dwóch seansów kinowych w kinie Bałtyk (filmy pt. Renifer
Niko ratuje świat – dla dzieci 3-8 lat, oraz Mikołajek – dla dzieci 9-14 lat).
Imprezy odbyły się, jak zawsze, w dni wolne od pracy, tj. w sobotę
i niedzielę (09.01. i 10.01.2010 r.).
W roku sprawozdawczym świadczenia socjalne oraz pożyczki
mieszkaniowe zostały przyznane wszystkim ubiegającym się uprawnionym
pracownikom, emerytom i rencistom, spełniającym kryteria określone
w regulaminie.
Wykorzystanie

ZFŚS

w

części

dotyczącej

funduszu

mieszkaniowego przedstawia się następująco:
L.p.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rodzaj pożyczki

Remontowa
Modernizacyjna
Uzupełnienie wkładu na mieszkanie,
zakup mieszkania
Budowa i zakup domu
Adaptacja pomieszczeń na cele
mieszkalne, nadbudowa i rozbudowa
Kaucje i opłaty przy uzysk. i zamianie
RAZEM

Wysokość
pożyczki

Ilość
udzielonych
pożyczek

Łączna kwota
udzielonych
pożyczek

4.000,8.000,-

120
48

477.000,00
379.600,00

25.000,-

5

125.000,00

25.000,-

4

100.000,00

15.000,-

2

30.000,00

15.000,-

1
180

15.000,00
1.126.600,00
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Ogólne koszty ZFŚS w roku sprawozdawczym ukształtowały się
na poziomie 6.875.463,58 zł.

Zadania inwestycyjne i nieruchomości UM

2.2.

W 2010 r. UM realizował szereg zadań inwestycyjnych. Były
to działania podejmowane w różnych cyklach – od inwestycji 2-letnich (np.
Zwierzętarnia Wydziału Farmaceutycznego), po inwestycje wieloletnie
(CKD).

2.2.1.

Centrum Kliniczno-Dydaktyczne (CKD)
Jest to inwestycja wieloletnia, realizowana od roku 1975

(planowane zakończenie – 2012 r.). W 2010 r. na dokończenie realizacji
CKD wydatkowano dotację przekazaną przez Ministerstwo Zdrowia
(15
w

862

tys.

budynkach

zł).
A-1

Kontynuowano
i

A-2.

roboty

Zrealizowano

budowlano-montażowe
także

ogrodzenie,

wraz z uporządkowaniem terenu w okolicy stacji ekspedycji odpadów
stałych. W ramach przeprowadzonych dostaw wyposażenia zakupiono
urządzenia do diagnostyki medycznej (tomograf komputerowy, rezonans
magnetyczny, cyfrowy aparat RTG, aparaty USG), wyposażenie stacji
dializ, wyposażenie sal chorych i drobne wyposażenie pozamedyczne.
Po akceptacji korekty programu inwestycji w styczniu 2010 r.
zlecone zostało opracowanie nowego programu funkcjonalno-użytkowego,
którego ostateczny odbiór nastąpił na początku 2011 r. Planowane zmiany
i przedłużająca się realizacja umowy zawartej z Grupą 3J S.A.
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spowodowały konieczność kolejnego przesunięcia terminu zakończenia
inwestycji – z planowanego końca 2011 r. na koniec 2012 r.
Zestawienie nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2010 r.
w podziale na podstawowe kategorie i realizowane zadania inwestycyjne w
przypadku CKD przedstawia się następująco: prace projektowe – 20 740 zł,
roboty budowlano-montażowe – 4 811 733 zł, zakup urządzeń medycznych
i wyposażenia – 10 823 956 zł, pozostałe nakłady – 205 251 zł.

2.2.2.

Biuro ds. Nieruchomości
Zarządzanie

i

administrowanie

nieruchomościami

będącymi

własnością lub w użytkowaniu UM w Łodzi realizowane było przez kilka
jednostek organizacyjnych. Konieczność usprawnienia koordynacji prac,
a także koncentracji informacji o wszystkich obiektach w jednej jednostce
zaskutkowało przekształceniem, na mocy zarządzenia Rektora UM w Łodzi
z dn. 23.10.2010 r., samodzielnego stanowiska ds. nieruchomości w Biuro
ds. Nieruchomości. W nowo powstałej jednostce skupione zostały
wszystkie kwestie związane z administrowaniem obiektami, tj. zapewnienie
właściwej bieżącej eksploatacji nieruchomości, realizowanej poprzez:


nadzór nad realizacją umów dotyczących utrzymaniu porządku,
czystości, wywozu nieczystości etc., zgłaszanie uwag do firmy
realizującej usługę, weryfikowanie usunięcia zgłoszonych braków;



systematyczne kontrole stanu technicznego obiektu, zgłaszanie usterek
i konieczności napraw do właściwej merytorycznie jednostki;



nadzór nad realizacją napraw, konserwacji, usuwania awarii etc.,
potwierdzanie wykonania prac;
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nadzór nad realizacją umów na przeprowadzenie prac remontowych,
modernizacyjnych (ewidencjonowanie umów, protokołów odbioru
prac, dokonywanie stosownych wpisów do książki obiektu).
Ponadto

Biuro

ds.

Nieruchomości

realizowało

w

roku

sprawozdawczym takie zadania, jak:


prowadzenie książek obiektu budowlanego;



zgłaszanie do Biura Remontów i Eksploatacji konieczności wykonania
przeglądów okresowych oraz uzupełnienia brakujących elementów
dokumentacji

technicznej

dla

wszystkich

obiektów,

zgodnie

z przepisami prawa budowlanego;


monitorowanie i rozliczanie faktur z gestorami mediów oraz
pozostałych bieżących wydatków eksploatacyjnych, przyjmowanie
faktur – sprawdzanie formalne i merytoryczne, klasyfikowanie
kosztów, naliczanie podatków, przekazywanie płatności do Kwestury;



wystawianie faktur VAT za najem powierzchni wewnętrznych
i zewnętrznych;



bieżące

monitorowanie

rachunku

kosztów

i

przychodów

dla poszczególnych nieruchomości oraz przygotowywanie planów
prac na podstawie wykonanych przeglądów, ustalanie terminów prac
remontowo-modernizacyjnych oraz planowanie remontów i inwestycji
zapewniających optymalizację kosztów eksploatacyjnych;


monitorowanie i zapewnienie racjonalnego wykorzystania bazy
lokalowej wewnątrz struktur uczelni oraz wykorzystania pozostałych
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wolnych powierzchni pod najem w celu uzyskiwania dodatkowych
przychodów; ustalanie stawek najmu oraz warunków umów;


przygotowywanie i przechowywanie materiałów przetargowych,
informacji na temat warunków umów zawieranych z gestorami
mediów i usługodawcami;



opracowanie warunków umów, trybów najmu wolnych powierzchni
oraz stawek najmu dla poszczególnych kategorii powierzchni;



regulacja

stanów

prawnych

poszczególnych

nieruchomości

i aktualizacja dokumentacji prawnej nieruchomości;


przygotowywanie propozycji strategii i jej zmian w zakresie
zarządzania nieruchomościami;



opracowywanie, uaktualnianie procedur i procesów zachodzących
w komórce organizacyjnej oraz procesów, w których jednostka bierze
udział w zakresie zgodnym z regulaminem organizacyjnym.
Bieżące utrzymanie budynków,

terenów zewnętrznych, wywóz

nieczystości, ochrona itp. realizowane są w większości we współpracy z
firmami zewnętrznymi, wyłonionymi w postępowaniach przetargowych.
UM posiada 17 własnych lokalizacji o ogólnej powierzchni prawie
68 ha, z czego 70% ma uregulowany stan prawny na rzecz UM w Łodzi.
W 2010 r. uregulowano stan prawny gruntów będących w użytkowaniu
wieczystym,

uzyskując

wskutek

postępowania

administracyjnego

ostateczne decyzje o nabyciu prawa własności. W kwietniu 2010 r. UM,
na mocy aktu notarialnego, nabył przez darowiznę na realizację celu
publicznego działkę 11/10 o pow. 8902 m² na terenie CKD. Dla działek
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znajdujących się przy placu Hallera trwa postępowanie zmierzające do
uzyskania wpisu o prawie użytkowania wieczystego na rzecz UM w Łodzi.
Pomimo
z

zwiększającego

uregulowanym

już

stanem

się

prawnym,

udziału

nieruchomości

prowadzone

są

postępowania administracyjne. Po wyczerpaniu dostępnych

kolejne
procedur

administracyjnych oraz możliwości składania wniosków o dokonanie
wpisów w księgach wieczystych dla pozostałych działek zostaną wszczęte
postępowania sądowe o zasiedzenie.

2.2.3.

Inne zadania inwestycyjne
Poza

wspomnianą

wcześniej

inwestycją

realizowaną

w 2010 r. UM w Łodzi realizował również takie inwestycje, jak:
- Zakład Genetyki Medycznej
Jest to inwestycja realizowana w cyklu trzyletnim w latach 2007 –
2009 na 9. kondygnacji budynku A-1 Zakładu Genetyki Medycznej,
która otrzymała dotację z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w kwocie 9 600 tys. zł – na roboty adaptacyjne, oraz dodatkowo 2 003 tys.
zł – na zakup pierwszego wyposażenia. Z uwagi na problemy z realizacją
umowy przez firmę GRUPA 3J S.A, generalnego wykonawcę, termin
zakończenia inwestycji został przełożony na rok 2010 oraz częściowo
na 2011 r., gdyż uzyskanie pozwolenia na użytkowanie pomieszczeń
uzależnione

jest

od

zakończenia

robót

budowlano-montażowych

realizowanych w obiektach CKD UM w Łodzi. W 2010 r. kontynuowane
były zarówno roboty budowlano-montażowe, jak i dostawy pierwszego
wyposażenia.
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Zestawienie nakładów inwestycyjnych, poniesionych w 2010 r.,
w podziale na podstawowe kategorie nakładów i realizowane zadania
inwestycyjne w przypadku Zakładu Genetyki Medycznej przedstawia się
następująco: roboty budowlano-montażowe – 1 348 712 zł, zakup urządzeń
medycznych i wyposażenia – 790 703 zł.
- Zwierzętarnia
Jest inwestycją realizowaną w cyklu dwuletnim w latach 2008 –
2009.

Zadanie

polegające

na

adaptacji

budynku

Zwierzętarni

przy ul. Muszyńskiego 1 w Łodzi otrzymało dotację z MNiSW w kwocie
4 845 tys. zł. Z uwagi na problemy z uzyskaniem pozwolenia
na użytkowanie obiektu jego realizacja przeciągnęła się do 2010 r.
oraz częściowo do 2011 r. W 2010 r. zrealizowane zostały wszystkie roboty
budowlano- montażowe na terenie obiektu, przy czym pozostały
do wydatkowania w 2011 r. drobne kwoty związane z dokumentacją
powykonawczą i audytami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia
na użytkowanie.
Zestawienie nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2010 r.
w podziale na podstawowe kategorie nakładów i realizowane zadania
inwestycyjne w przypadku Zwierzętarni przedstawia się następująco:
roboty budowlano-montażowe – 739 134 zł, pozostałe nakłady –
10 649 zł.
- Centrum Dydaktyczne
Jest inwestycją realizowaną w cyklu wieloletnim – w latach 2008 –
2012, i współfinansowaną z funduszy strukturalnych (PO IiŚ). W 2010 r.
zrealizowane zostały roboty budowlano-montażowe przez wyłonionego
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na początku roku wykonawcę. Przebieg prac odbywał się zgodnie
z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji
i ostateczny termin odbioru zadania, planowany na 30.09.2011 r., wydaje
się niezagrożony.
Zestawienie nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2010 r.
w podziale na podstawowe kategorie nakładów i realizowane zadania
inwestycyjne w przypadku Centrum Dydaktycznego przedstawia się
następująco: prace projektowe – 7 808zł i roboty budowlano-montażowe –
18 710 709 zł.
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3.

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA
W tej części sprawozdania zawarto m.in. informacje na temat kadry

UM oraz liczby studentów i absolwentów, z podziałem na kierunki, formy
i stopnie kształcenia, oraz informację o studiach podyplomowych
prowadzonych w 2010 r.

3.1.

Kadra UM
Według stanu na dzień 31.12.2010 r. było zatrudnionych 1526

nauczycieli akademickich. Zatrudnienie wg stanowisk (łącznie z urlopami
wychowawczymi i bezpłatnymi, dłuższymi niż 3 miesiące) w 2010 r.:

Liczba osób
lp.

Stanowisko

1.

profesor zwyczajny
profesor nadzwyczajny,
w tym z tytułem naukowym
profesora
adiunkt,
w tym ze stopniem naukowym
dr. hab.
asystent
starszy wykładowca
wykładowca
lektor
instruktor
nauczyciel przedmiotu
straszy kustosz dyplomowany
adiunkt biblioteczny
adiunkt dokumentacji i
informacji naukowej
Razem:

2.
3
.
4.
5.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

pełnozatrudnionych

niepełnozatrudnionych

107
143

7
5

47

5

480

7

83

4

415
196
63
11
1
36
1
1

18
12
7
6
9
-

1

1455

71
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Stan zatrudnienia (w liczbie osób) pracowników UM wg stanu
na 31.12.2010 r. wynosił:


1501 nauczycieli akademickich (w tym 71 osób zatrudnionych
w niepełnym wymiarze czasu pracy);



272 pracowników naukowo-technicznych i bibliotekarzy (w tym 13
zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy);



437 pracowników administracji (w tym 26 zatrudnionych w niepełnym
wymiarze czasu pracy);



123 pracowników obsługi (w tym 3 zatrudnione w niepełnym
wymiarze czasu pracy).
W przeliczeniu na pełne etaty stan zatrudnienia przedstawiał się

następująco*:


nauczyciele akademiccy – 1463,65;



naukowo-techniczni i pracownicy biblioteki – 265,5;



administracja – 425,24;



obsługa – 122,05.
W okresie sprawozdawczym tytuł profesora otrzymali:

prof. dr hab. n. farm. Andrzej Stańczak
prof. dr hab. n. med. Józef Kozak
prof. dr hab. n. med. Jacek Rysz
prof. dr hab. n. farm. Wojciech Mielicki
prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kurpesa

*

Nie uwzględniono osób przebywających na urlopach wychowawczych i bezpłatnych, dłuższych niż
3 miesiące.
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Na stanowisko profesora nadzwyczajnego mianowano w 2010 r.:
dr hab. n. med. Maciej Banach

dr hab. n. med. Dorota Nowakowska

dr hab. n. med. Anna Broniarczyk-Loba

dr hab. n. med. Piotr Potemski

dr hab. n. med. Piotr Jurowski

dr hab. n. med. Ludomir Stefańczyk

dr hab. n. med. Jarosław Kalinka

dr hab. n. med. Katarzyna Winczyk

dr hab. n. med. Marcin Kozakiewicz

prof. dr hab. n. med. Janusz Piekarski

dr hab. n. med. Waldemar Machała

dr hab. n. med. Marta Woldańska-

dr hab. n. med. Irena Maniecka-Bryła

- Okońska

Stopień doktora habilitowanego uzyskali w 2010 r.:
dr hab. n.med. Katarzyna Starska

dr hab. n.med. Agata Majos

dr hab. n.med. Łukasz Chrzanowski

dr hab. n.biol. Joanna Błaszkowska

dr hab. n.med. Maciej Rutkowski

dr hab. n.med. Izabela Zawlik

dr hab. n.med. Wioletta Pietruszewska

dr hab. n.med. Piotr Gałecki

dr hab. n.med. Bogusław Antoszewski

dr hab. n.med. Michał Plewka

dr hab. n.med. Jarosław Paśnik

dr hab. n.med. Piotr Białasiewicz

dr hab. n.med. Beata Zalewska-

dr hab. n.med. Marcin Sibiński

-Szewczyk

W 2010 r. ruch kadrowy w UM przedstawiał się następująco*:
przyjęcia
nauczyciele akademiccy
pracownicy administracji
pracownicy naukowo-techniczni
pracownicy obsługi

**

zwolnienia

125
52
20

196
34
23

7

5

* Uwzględniono osoby zwolnione i zatrudnione po miesięcznej przerwie.
** Nie uwzględniono pracowników, którzy przebywają na urlopach bezpłatnych lub wychowawczych
dłuższych niż 3 miesiące
.

W 2010 r. w jednostkach organizacyjnych UM zaszły zmiany na
stanowiskach kierowniczych. Ich wykaz zamieszczono w załączniku nr 4.
W 2010 r. przeprowadzono okresową ocenę 400-osobowej grupy
nauczycieli akademickich (odstąpiono od oceny 21 osób), w tym:


Wydział Lekarski – 193 os. (oceny pozytywne – 128 os.; negatywne 46);



Wydział Farmaceutyczny – 30 (27;2);



Oddział Pielęgniarstwa i Położnictwa – 50 (49;1);



Wydział Nauk Biomed. i Kształcenia Podyplomowego – 9 (7;2);



Oddział Stomatologiczny – 38 (32;6);



Wydział Nauk o Zdrowiu – 30 (25;4);



Oddział Fizjoterapii – 22 (21;1);



Wydział Wojskowo-Lekarski – 27 (25;2);



jednostki międzyuczelniane – 1 (ocena pozytywna).
W 2010 r. z 14 nauczycielami akademickimi rozwiązano stosunek

pracy w związku z przejściem na emeryturę (lub stosunek pracy wygasł
w związku z osiągnięciem 70. roku życia):
prof. dr hab. n.med. Tadeusz Laudański

prof. dr hab. n. med. Tomasz Pertyński

mgr Jolanta Martini-Fiwek

dr n. med. Grażyna Adamiak

mgr Ewa Szymańska-Świątnicka

dr n. med. Lucyna Wołodźko-Makarska

dr n. biol. Eva Ertel

dr n. przyr. Jolanta Szkudlarek

dr n. med. Andrzej Masierek

mgr Elżbieta Świderska

dr hab. n. med. Andrzej Prelich

dr n. med. Krystyna Bielnik

prof. dr hab. n. med. Daniela Dworniak

dr n.med. Grażyna Wróbel-Wiśniewska

prof. dr hab. n. med. Julia Kruk-Jeromin

dr n. hum. Maria Wałęska-Siempińska
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Ponadto rozwiązano stosunek pracy, w związku z przejściem na
emeryturę, z 3 pracownikami administracyjnymi, z 2 pracownikami obsługi
oraz z 8 pracownikami naukowo-technicznymi i bibliotekarzami.
W roku 2010 medale i odznaczenia otrzymali:
Złoty Krzyż Zasługi:
prof. dr hab. n. med. Jerzy Loba

dr hab. n. med. prof. nadzw. Marek

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Selmaj

Sosnowski

prof. dr hab. n. med. Jan Wilczyński

Srebrny Krzyż Zasługi:
prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jeziorski

mgr Zdzisław Kajdos

prof. dr hab. n. med. Piotr Kurnatowski

Brązowy Krzyż Zasługi:
dr hab. n. med. Elżbieta Bołtacz-

dr n. med. Andrzej Żytkowski

-Rzepkowska

mgr Anna Strumiłło

dr hab. n. med. prof. nadzw. Waldemar

mgr Ewa Wieczorek

Machała

mgr inż. Witold Kozakiewicz

dr n. med. Hanna Zielińska-Bliźniewska

Medal Komisji Edukacji Narodowej:
prof. dr hab. n. med. Elżbieta Czarnecka

prof. dr hab. n. med. Danuta Piątowska

prof. dr hab. n. med. Józef Drzewoski

prof. dr hab. n. med. Marek Synder

prof. dr hab. n. med. Ryszard Jaszewski

prof. dr hab. n. farm. Jadwiga Szymańska

prof. dr hab. n. med. Marek Kowalski

prof. dr hab. n. med. KrystynaWąsowska-

prof. dr hab. n. med. Jolanta Kunert-

-Królikowska

-Radek

prof. dr hab. n. chem. Andrzej

prof. dr hab. n. med. Halina Pawlicka

Wróblewski

prof. dr hab. n. farm. Jolanta Zawilska

dr hab. n. med. prof. nadzw. Zbigniew

dr hab. n. med. prof. nadzw. Krzysztof

Dudkiewicz

Chojnowski

dr n. przyr. Danuta Sakowska

Medal "Za Zasługi dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi":
prof. dr hab. n. med. Wojciech Drygas

prof. dr hab. n.med. Cezary Watała

prof. dr hab. n. med. Janusz Greger

prof. dr hab. n. przyr. Ryszard

prof. dr hab. n. med. Andrzej

Wierzbicki

Grzybowski

dr hab. n. hum. prof. nadzw. Kazimierz

dr hab. n. farm. Barbara Kostka

Szewczyk

prof. dr hab. n. med. Maria Krzemińska-

dr hab. n. med. prof. nadzw. Ludmiła

-Pakuła

Żylińska

prof. dr hab. n. med. Tadeusz Laudański

dr hab. n. hum. Wojciech Bielecki

prof. dr hab. n. farm. Daria Orszulak-

dr Maria Jakubowska

- Michalak

dr n. med. Anna Murlewska

prof. dr hab. n. hum. Jolanta Sadowska

dr n. przyr. Marian Surma

prof. dr hab. n. farm. Andrzej Sapota

mgr Elżbieta Świderska

prof. dr hab. Lucjan Świątek

mgr inż. Jan Kamiński

Odznaka "Zasłużony dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi":
prof. dr hab. n.med. Jerzy Niedzielski

dr hab. n. med. prof. nadzw. Irena

dr hab. n. med. prof. nadzw. Jolanta

Maniecka-Bryła

Niewiarowska

dr hab. n. med. Robert Irzmański

dr hab. n. hum. prof. nadzw. Mieczysław

dr hab. n. med. Maciej Rutkowski

Gałuszka

dr n. med. Elżbieta Czerniawska

dr hab. n. med. prof. nadzw. Marlena

dr n. med. Anna Domagalska

Juszczak

dr n. prawn. Ewa Górska-Marciniak

dr n. farm. Bożena Dudkiewicz

dr n.med. Jadwiga Hilewicz-Suzin

dr hab. n. med. prof. nadzw. Andrzej

dr n. farm. Wiesława Karolczak

Bogucki

dr n. farm. Anna Kamińska
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dr hab. n. med. Krystyna Stec-Michalska

mgr Marianna Stefańczyk

dr n. med. Ewa Zimna-Walendzik

mgr Ewa Szymańska-Świątnicka

dr n. med. Sławomir Goc

mgr Irena Szymańska

dr n. med. Bogdan Jegier

Jadwiga Bańkowska

dr n. med. Adam Jurkowski

Danuta Bartczak

dr n. wojsk. Włodzimierz Leszczyński

Barbara Florczak

dr n. med. Stanisław Ostrowski

Halina Gąsińska

dr n. med. Krzysztof Siniewicz

Janusz Graczyk

dr n. farm. Jan Szuszkiewicz

Tadeusz Grabowski

mgr Jolanta Florczak

Dorota Jóźwiak

mgr Urszula Krajewska

Bogumiła Kowalczyk

mgr Lucjan Maciejczak

Barbara Kolczyńska

mgr Jolanta Martini – Fiwek

Aldona Morga

mgr Ewa Maj

Jolanta Płocka

mgr Maria Pędziwiatr

Jadwiga Polk

mgr Anna Skomorowska

Wiesława Siadura

3.2.

Kierunki i formy studiów
Większość przedstawionych w niniejszym podrozdziale danych

liczbowych

dotyczy

roku

akademickiego

bowiem prezentowanie statystyk dotyczących liczby

2010/2011*,
studentów UM

dla sprawozdawczego roku kalendarzowego 2010 wydaje się bezcelowe
i niemiarodajne.

*

Jeżeli nie zaznaczono inaczej, dane liczbowe nie obejmują studentów studiów doktoranckich.
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3.2.1.

Nauczanie przeddyplomowe i kształcenie podyplomowe
W roku akademickim 2010/2011 kontynuowano kierunki studiów,

na które przeprowadzono rekrutację w poprzednich latach oraz rozpoczęto
kolejny nabór kandydatów. W roku sprawozdawczym Dział Rekrutacji UM
w

Łodzi

przeprowadził

rekrutację

kandydatów

na

studia

z wykorzystaniem nowego elektronicznego systemu Rekrutacja XP.
Kandydaci, do momentu zakwalifikowania na studia, nie musieli składać
dokumentów, a opłaty za rekrutację rejestrowane były za pomocą
elektronicznego systemu bankowego.
Rekrutacja prowadzona była na niżej wymienione kierunki
kształcenia, według następującego trybu i stopnia studiów*:


studia stacjonarne I stopnia i jednolite:
kierunki:

analityka

elektroradiologia,

medyczna,

farmacja,

biotechnologia,

fizjoterapia,

kosmetologia,

dietetyka,
lekarski

(Wydział Lekarski), lekarski (Wydział Wojskowo-Lekarski), lekarski
w ramach limitu MON** (Wydział Wojskowo-Lekarski), lekarsko-

*

Dane dotyczące rekrutacji kandydatów na studia doktoranckie przedstawiono w podrozdziale 3.2.2.

**

W 2010 r. po raz pierwszy przeprowadzono nabór na studia lekarskie w ramach limitu miejsc
MON. Zgłosiło się ponad 10 osób/miejsce. Rozpoczęcie i kontynuacja studiów medycznych w
charakterze kandydata na żołnierza zawodowego zapewni: status podchorążego z prawem do
miesięcznego uposażenia (1000-2000 zł/m-c w zależności od roku studiów), przejęcie przez resort
obrony narodowej kosztów związanych z utrzymaniem i zabezpieczeniem socjalnym studenta-[
-podchorążego, odbywanie wakacyjnych praktyk w najlepszych szpitalach wojskowych, podjęcie po
ukończeniu studiów zawodowej służby wojskowej w korpusie osobowym medycznym, w przyszłości
rozwój zawodowy związany z wykonywaniem zawodu oficera-lekarza (m.in. atrakcyjne zarobki z
uwzględnieniem dodatku za wykonywanie zawodu lekarza wojskowego i odrębny tryb specjalizacji w
wojskowych szpitalach klinicznych z refundacją jej kosztów). Po ukończeniu studiów kandydaci
zostaną promowani na pierwszy stopień oficerski (podporucznika WP) i po zawarciu kontraktu na
pełnienie zawodowej służby wojskowej będą kierowani do odbycia rocznego stażu podyplomowego w
jednym z wojskowych szpitali klinicznych. Po zdaniu LEP rozpoczną służbę w jednostkach
wojskowych z jednoczesnym prawem do rozpoczęcia specjalizacji medycznej.
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-dentystyczny,

pielęgniarstwo

(+pomostowe),

socjologia,

(+pomostowe),

ratownictwo

położnictwo

medyczne,

techniki

dentystyczne, zdrowie publiczne;


studia niestacjonarne wieczorowe I stopnia:
kierunki: farmacja, lekarski (Wydział Lekarski), lekarski (Wydział
Wojskowo-Lekarski),
elektroradiologia,

lekarsko-dentystyczny,

kosmetologia,

biotechnologia,

pielęgniarstwo,

położnictwo,

ratownictwo medyczne, techniki dentystyczne;


studia niestacjonarne zaoczne I stopnia:
kierunki: kosmetologia, pielęgniarstwo (+pomostowe), położnictwo
(+pomostowe),

ratownictwo

medyczne,

socjologia,

techniki

dentystyczne;
oraz:


studia II stopnia stacjonarne:
kierunki: biotechnologia, dietetyka, fizjoterapia, kosmetologia,

pielęgniarstwo,

położnictwo,

zdrowie

publiczne,

zdrowie

publiczne, specjalność medycyna ratunkowa;


studia II stopnia niestacjonarne:
kierunki: fizjoterapia, kosmetologia, pielęgniarstwo, położnictwo,
zdrowie

publiczne,

zdrowie

publiczne

specjalność

medycyna

ratunkowa.
Liczba osób aplikujących na studia na kierunkach oferowanych
przez UM w roku akademickim 2010/2011 była o ok. 3 000 większa
w porównaniu do poprzednich lat. Ogółem liczba kandydatów aplikujących
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na studia w roku akad. 2010/2011 wyniosła 13 722. Prawie na wszystkich
kierunkach stacjonarnych zarejestrowano większą liczbę kandydatów
niż w 2009 r.
Warto zaznaczyć, że na rok akademicki 2010/2011 Ministerstwo
Zdrowia przyznało UM w Łodzi wyższe limity miejsc niż w roku
poprzednim na niemal wszystkich kierunkach studiów. Zanotowano bardzo
duży wzrost zainteresowania na kierunkach jednolitych magisterskich.
Najbardziej pożądanymi kierunkami na UM w Łodzi w 2010 r.
były kierunki medyczne, tj.:


Wydział Lekarski, kierunek lekarski: limit miejsc – 260, liczba
kandydatów – 3252 (12,5 os./miejsce);



Wydział Wojskowo-Lekarski, kierunek lekarski: limit miejsc – 100;
liczba kandydatów – 1498 (15 os./miejsce);



Wydział Lekarski, kierunek lekarsko-dentystyczny: limit miejsc – 84;
liczba kandydatów – 1439 (17 os./miejsce);



Wydział Farmaceutyczny, kierunek farmacja: limit miejsc – 120;
liczba kandydatów – 1436 (12 os./miejsce).
Ponadto zdecydowanie większym zainteresowaniem niż rok temu

cieszyły się również studia I stopnia na prawie wszystkich kierunkach,
jednak

największym

sukcesem

okazała

się

fizjoterapia.

Na przyjęcie na studia dzienne I stopnia ubiegało się o ponad 400
kandydatów więcej niż w 2009 r., co dało w efekcie 5,57 osób na jedno
miejsce (rok temu – 2,63). Podobnie wyglądała sytuacja studiów
stacjonarnych II stopnia na tym kierunku: 2,59 osoby na jedno miejsce (rok
temu – 1,76).
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Znaczny wzrost zainteresowania wśród młodzieży podjęciem
studiów

na

UM

to

efekt

działań

informacyjno-promocyjnych,

obejmujących m.in. przygotowanie materiałów promocyjnych, zarządzanie
stroną internetową uczelni, kampanie reklamowe w mediach, udział
w

targach

edukacyjnych,

wizyty

w

liceach

ogólnokształcących

oraz w szkołach ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego. Począwszy
od października 2010 r. w każdym tygodniu organizowano w szkołach
spotkania uczniów z pracownikami oraz studentami UM, podczas których
prezentowano najważniejsze i najciekawsze informacje na temat uczelni,
opowiadano o oferowanych kierunkach, perspektywach pracy oraz
szczegółowo przedstawiono warunki rekrutacji na poszczególne kierunki.
Należy podkreślić, że podczas edycji Salonu Maturzystów
PERSPEKTYWY 2010, która odbyła się w dniach 6-28 września 2010 r.,
UM w Łodzi odwiedził 12 z 18 największych ośrodków akademickich
w Polsce. Były to m.in. Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań i Rzeszów.
Łódzki Salon Maturzystów 2010 zebrał ok. 14 000 młodych osób
zainteresowanych podjęciem studiów medycznych. Zainteresowanym
zapewniono

dodatkowo

multimedialną na temat

możliwość

zapoznania

się

z

prezentacją

UM. Nowością były także „służbowe” stroje

obsługi stoiska, czyli fartuchy lekarskie z logo uczelni, które wyróżniały
UM spośród tłumu wystawców.
Studia podyplomowe, które UM w Łodzi miał w swojej ofercie
w roku sprawozdawczym, adresowane były do absolwentów szkół
wyższych, pragnących pogłębić wiedzę zdobytą w czasie studiów
oraz poszerzyć ją o najnowsze osiągnięcia nauki i umiejętności praktyczne.
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Studia podyplomowe to również propozycja dla instytucji oraz firm,
które chcą podnieść kwalifikacje swoich pracowników.
W roku akademickim 2010/2011 działalność Biura Oddziału
Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego UM w Łodzi
dotyczyła

specjalizacji

podyplomowych

i

zawodowych,

szkoleń

zawodowych

doskonalących.

W

roku

studiów
2010/2011

na uruchomionych studiach podyplomowych z analityki medycznej
studiowało 25 osób (nabór II). W zakresie szkoleń ciągłych prowadzono
w jednostce kursy ciągłe:


TERAPIA ŻYWIENIOWA;



UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU, CHOROBA ALKOCHOLOWA,
ZAPOBIEGANIE, LECZENIE I SKUTKI;



FARMAKOTERAPIA CHORÓB JAMY USTNEJ, GARDŁA, KRTANI,
NOSA I UCHA;



INTERAKCJE I DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE LEKÓW;



FARMAKOTERAPIA

STANÓW

SPASTYCZNYCH

UKŁADU

ODDECHOWEGO;


NOWE ROZWIĄZANIA W TECHNOLOGII POSTACI LEKÓW;



POSTĘPY W FARMAKOTERAPII CHORÓB METABOLICZNYCH;



WSPÓŁCZESNA ANTYBIOTYKOTERAPIA I CHEMIOTERAPIA;



AKTUALNE

MOŻLIWOŚCI

TERAPII

NIEKTÓRYCH

CHORÓB

UKŁADU NERWOWEGO;


WYROBY MEDYCZNE W PRACY FAMACEUTY;



POSTĘPY W TECHNOLOGII LEKÓW RECEPTUROWYCH;
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INTERAKCJE

LEKÓW

SYNTETYCZNYCH

I

POCHODZENIA

ROŚLINNEGO.

W zakresie kursów specjalizacyjnych dla farmaceutów prowadzono
następujące zajęcia:


POSTĘPY NAUK FARMACEUTYCZNYCH;



PROBLEMY WSPÓLCZESNEJ RECEPTURY;



FARMAKOKINETYKA STOSOWANA;



BIOFARMACEUTYCZNA OCENA JAKOSCI POSTACI LEKU;



OPIEKA FARMACEUTYCZNA;



PRAWNE I ETYCZNE ASPEKTY PRACY FARMACEUTY;



KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA;



MODUŁ PODSUMOWUJĄCY.

Natomiast dla diagnostów laboratoryjnych zorganizowano w wyżej
wymienionej jednostce zajęcia:


BADANIA LABORATORYJNE W STANACH NAGŁYCH;



METODY BIOLOGII MOLEKUTARNEJ W DIAGNOSTYCE
MIKROBIOLOGICZNEJ;



MODUŁ PODSUMOWUJĄCY;



DIAGNOSTYKA PRZEDURODZENIOWA;



TOKSYKOLOGIA ŚRODOWISKOWA. MONITORING BIOLOGICZNY
W ZASTOSOWANIU DO OCENY NARAŻENIA NA CZYNNIKI
TOKSYCZNE W ŚRODOWISKU PRACY. INTERPRETACJA WYNIKÓW;



BADANIA UKŁADU ODPORNOŚCIOWEGO;



TECHNIKI BIOLOGII MOLEKULARNEJ;
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ZASTOSOWANIE TECHNIK IMMUNOCHEMICZNYCH W
OZNACZENIACH HORMONÓW MARKERÓW BIAŁKOWYCH;



PODSTAWY IMMUNOGENETYKI I FARMAKOGENETYKI;



METODY IZOLOWANIA;



TOKSYKOLOGIA KLINICZNA;



WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWNO-ORGANIZACYJNE;



ETIOLOGIA, OBRAZ KLINICZNY I DIAGNOSTYKA ZAKAŻEŃ
GRZYBICZNYCH;



ETIOLOGIA, OBRAZ KLINICZNY I DIAGNOSTYKA ZAKAŻEŃ
WIRUSOWYCH.

Na Wydziale Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego
UM

w

roku

akademickim

2010/2011

nie

rozpoczęto

studiów

podyplomowych. W kursach obowiązkowych dla lekarzy stażystów
podyplomowych wzięło udział 310 osób (cykl 6 kursów/40 edycji).
W październiku 2011 rozpoczęła się II edycja specjalizacji z fizyki
medycznej, w której uczestniczy 15 osób (limit miejsc przyznanych UM
został wykorzystany).
UM w Łodzi prowadził kształcenie studentów anglojęzycznych.
Studia w tej formie odbywały się na Wydziałach Wojskowo-Lekarskim
i Lekarsko-Dentystycznym – na wszystkich latach studiów. Na pierwszym
z wyżej wymienionych wydziałów w roku akademickim 2010/2011
realizowane były programy nauczania cztero- (114 osób) oraz sześcioletni
(148 osób), natomiast na drugim – program pięcioletni (42). Łącznie
w analizowanym roku na UM program w języku angielskim realizowało
304 osób (o 4 mniej niż w roku ubiegłym). Największa grupa studentów

65

obcojęzycznych pochodziła USA (66 osób), Tajwanu i Norwegii (po 44),
Kanady (30) i Hiszpanii (20).

Ponadto 16 osób to polscy studenci,

którzy podjęli naukę w języku angielskim. W 2010 r.

dyplomy

potwierdzające ukończenie studiów lekarskich otrzymało 37 absolwentów
pochodzących z następujących krajów: USA (13), Tajwan (9 osób), Kanada
(6), Norwegia (4), Turcja, Wielka Brytania, Malezja, Kamerun i Zambia
(po 1 osobie). Uczelnianą jednostką, która zajmuje się obsługą
administracyjną studiów anglojęzycznych jest Centrum ds. Organizacji
i Obsługi Studiów w Języku Angielskim.
Wykaz liczbowy studentów zagranicznych wszystkich lat studiów
według kraju pochodzenia zamieszczono w załączniku nr 5.

3.2.2.

Studia doktoranckie
Na początku 2010 r. na studiach doktoranckich UM w Łodzi

studiowało 668 osób – 344 na stacjonarnych studiach doktoranckich, 324
na niestacjonarnych studiach doktoranckich (stan na 31.12.2009 r.).
Na koniec roku sprawozdawczego, odpowiednio: 745 (318 i 427 – stan
na 01.01.2010 r.). Poniżej szczegółowe dane liczbowe dotyczące studiów
doktoranckich obu typów:

WYDZIAŁ

Ogółem
Farmaceutyczny

Rok studiów
doktoranckich

I-V
I
II

Liczba
doktorantów
stan na
31.12.2009
344
19
6
5

Liczba
doktorantów
którzy
wszczęli
przewody
doktorskie w
2010 r.
56
7
5

Liczba
doktorantów
którzy obronili
pracę
doktorską w
roku 2010

Liczba
doktorantów
stan na
31.12.2010

skreślenia

- stacjonarne studia doktoranckie

53
2
-

318
21
8
3

3
-
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III
IV
przedłużenia
Nauk
Biomedycznych i
Kształcenia
Podyplomowego

1
5
2
30
4
2
10
8
6

2
3
1
2
-

1
1
3
1
2

5
1
4
33
10
4
2
10
7

-

140

25

34

131

-

96
15
19
24
29
9
44
7
8
7
15
7

19
7
10
2
6
4
2
-

29
2
9
12
6
5
2
3

92
22
15
19
24
12
39
10
7
8
7
7

1
-

74

9

6
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-

I
II
III
IV

46
14
7
12
10
3
28
4
4
8
8

5
3
2
4
2
2
-

3
1
2
3
3

44
11
13
7
11
2
19
4
4
3
7

1
-

przedłużenia

4

-

-

1

1

81

12

8
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-

36
4
12
7
11
2
45
14
9
7
11
4

5
4
1
7
6
1
-

4
2
2
4
3
1

37
15
1
11
5
5
33
3
13
9
7
1

-

I
II
III
IV
przedłużenia

Lekarski z Oddz.
Stomatologii
Lekarski
I
II
III
IV
przedłużenia
Oddział
Stomatologii

I
II
III
IV
przedłużenia

Nauk o Zdrowiu z
Oddziałem
Pielęgniarstwa i
Położnictwa
Nauk o Zdrowiu
I
II
III
IV
przedłużenia
Oddział
Pielęgniarstwa i
Położnictwa

Wojskowo-Lekarski
z Oddziałem
Fizjoterapii
Wojskowo-Lekarski
I
II
III
IV
przedłużenia
Oddział Fizjoterapii
I
II
III
IV
przedłużenia
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- niestacjonarne studia doktoranckie
Liczba
doktorantów,
którzy
ukończyli w
2010r.

7

2

15

Farmaceutyczny
Nauk Biomedycznych i
Kształcenia
podyplomowego
Lekarski z Oddziałem
Stomatologicznym
Nauk o Zdrowiu z
Oddziałem
Pielęgniarstwa i
Położnictwa
Wojskowo Lekarski z
Oddziałem Fizjoterapii
Razem

skreślenia

Wydział

Liczba
doktorantów na
dzień
01.01.2010r.

liczba
doktorantów
na dzień
31.12.2010r.

przewody
wszczęte w
2010r.

wpłaty w
2010r. (w zł)

-

14

-

80 000,00

-

-

21

-

90 400,00

111

9

3

181

20

1 005 800,00

44

6

3

50

13

255 600,00

147

27

4

161

26

930 480,00

324

42

10

427

59

2 362 280,00

4. DZIAŁALNOŚĆ I WSPÓŁPRACA NAUKOWO-BADAWCZA
UM W ROKU 2010
W roku sprawozdawczym działalność i współpraca naukowa
UM
i

w

Łodzi

odbywała

międzynarodowych

się

w

projektów

zakresie
badawczych,

realizacji
a

krajowych

także

udziału

w międzynarodowych programach badawczych i dydaktycznych.
Działalność

naukowa

UM

to

także

prace

zrealizowane

w nowo powstałym Centralnym Laboratorium UM, publikacje naukowe,
uzyskane patenty, ukończone doktoraty, habilitacje oraz profesury.
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4.1. Projekty i programy badawcze UM
UM w roku sprawozdawczym realizował projekty i programy
badawcze zarówno jako jednostka samodzielna, jak i we współpracy
z partnerami krajowymi i zagranicznymi.
Dotacja podmiotowa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
na podstawową działalność statutową dla pięciu wydziałów UM w Łodzi
na 2010 r. wynosiła 7.499.137 zł. W listopadzie i grudniu 2009 r. uczelni
otrzymała dwie dodatkowe dotacje, które nie mogły być wykorzystane
do końca 2009 r. ze względu na procedury przetargowe i długi termin
realizacji zamówień, zwłaszcza zagranicznych. Powiększyły one przyznaną
na 2010 r. dotację statutową.
W sumie kwota dotacji na działalność statutową w 2010 r.
dla wszystkich wydziałów UM w Łodzi wyniosła 9.773.963 zł; według
jednostek wydziałowych wysokość dotacji przedstawia się następująco:

Wydziały
Wydz. Farmaceutyczny
Wydz. Lek. z Oddz.
Stomatologicznym
Wydz. Nauk o Zdrowiu
Wydz. W-Lek. z Oddz.
Fizjoterapii
Wydz. Nauk Biomed. i
Kszt. Podyplomowego
Ogółem

Wysokość
dotacji
statutowej
na 2010 r.
931.959

Wysokość
dotacji
dodatkowej (z
27.11.2009)
230.262

Wysokość
dotacji
dodatkowej (z
16.12.2009)
215.000

5 653.037

734.047

685.000

424.619

203.514

-

455.482

207.003

-

34.040

-

-

7.499.137

1.374.826

900.000

Razem
1.377.221
7.072.084
628.133
662.485
34.040
9.773.963

69

Dotacje na inwestycje aparaturowe w 2010 r. przyznano prof. dr
hab.

Wysokińskiej

– dotację

celową

w wysokości

600 000

zł

na dofinansowanie kosztów zakupu UPLC (ultrasprawny chromatograf
cieczowy) oraz dotację z Funduszu Nauki i Technologii Polskiej w
wysokości 3 000 000zł na wyposażenie zwierzętarni na Wydziale Farmacji.
MNiSW drastycznie obniżyło dotację podmiotową na finansowanie
badań własnych w 2009 i 2010 r. W związku z powyższym były
finansowane tylko prace własne kontynuowane w wysokości średnio 9.200
zł (129 prac). Z uwagi na ograniczone środki finansowe wnioski o nowe
prace własne nie mogły być przyjęte do planu prac własnych uczelni
w 2010 r.
W roku sprawozdawczym dotacje na inwestycje budowlane
otrzymała prof. dr hab. Anna Głowacka – dotację celową w wysokości
1 071 000

zł na adaptację wolnych pomieszczeń dla Zakładu Biologii

Środowiskowej.
W 2010 r. w uczelni realizowano granty badawcze z 7. Programu
Ramowego UE. Ich wykaz przedstawia się następująco:
Kierownik
Prof. M. Kowalski
Wydz. Lekarski
Doc. A. Głąbiński
Wydz. NBiKP

Dr M. GodyckiĆwirko
Wydz. Wydz. NBiKP
dr hab. P. Kardas
Wydz. N. o Zdrowiu

Nazwa i typ

Lata (m-ce)

PEŁEN
BUDŻET w €
(w tym UM)

GA2LEN (NoE) GA²LEN (Global Allergy
and Asthma European Network)
Innochem (IP) Innovative Chemokine-based
Therapeutic Strategies for Autoimmunity
and Chronic Inflammation
GRACE (NoE) Genomics to combat
resistance against antibiotics In communityacquired LRTI in Europe
CHAMP (STREP) Changing behaviour of
health care professionals and the general
public towards a more prudent use of antimicrobial agents
ABC (Collaborative - small) Ascertaining
Barriers for Compliance: policies for safe,

2004/02/012010/01/31

14 400 000,00
(216 958,00)

2005/11/012010/10/31 (60)

11 730 696,00
(218 300,00)

2006/03/012011/2/28 (60)

11 500 000,00
(140 300,00)

2007/04/012010/03/31 (36)

1 450 000,00
(122 840,00)

2009/01/012011/12/31 (36)

2 235 025,00
(335 587,00)
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Prof. M. Kowalski
Wydz. Lek.
Dr J. Narbutt
Wydz. Lekarski
prof. M. ŚliwińskaKowalska
Oddz. Fizjoterapii
Dr M. GodyckiĆwirko
Wydz. Wydz. NBiKP

Prof. M. Kowalski
Wydz. Lekarski

effective and cost-effective use of medicines
in Europe
FAST- Towards safe and effective
immunotherapy of persistent life-threatening
food allergies (CP)
ICEPURE (collaborative -small) The impact
of climatic and environmental factors on
personal ultraviolet radiation exposure and
human health
AHEAD -3 (COORDINATION ACTION)
Assessment of Hearing in the Elderly: Aging
and Degeneration - Integration through
Immediate Intervention
LINNEAUS EURO -PC Learning from
InterNational Networks About Errors And
Understanding Safety in Primary Care
SATURN Impact of Specific Antibiotic
Therapies on the prevalence of hUman host
ResistaNt bacteria
PreDicta- Post-infectious immune
reprogramming and its association with
persistence and chronicity of respiratory
allergic diseases
MeDALL- Mechanisms of the Development
of ALLergy

2008/09/012015/08/31 (84)

2 993 752,00
(68 062,00)

2009/02/012011/01/31 (36)

3 497 619,00
(260 741,00)

2008/05/012011/04/30 (36)

1 088 190,00
(40 125,00)

2009/03/012013/28/02

2 760 000,00
(84 834,00)

2010/01/012014/31/12

7 820 000,00
(180 000,00)

2010/10/012015/09/30

1 439 551,00
(301 213,00)

2010/12/01 2014/11/30

15 592 050,00
(73 334,00)

RAZEM:

76 506 883,00
(2 042 294,00)

Poza wspomnianymi wyżej w analizowanym okresie UM
w Łodzi realizował projekty badawcze 507 MNiSW. Zestawienie liczbowe
projektów według wydziałów oraz ich koszty przedstawiają się
następująco:


Wydział Lekarski – 23 projekty (łączna kwota: 3 678 625 zł);



Oddział Stomatologii Wydziału Lekarskiego – 2 projekty (100 000 zł);



Wydział Farmaceutyczny – 6 projektów (1 139 750 zł);



Wydział Wojskowo-Lekarski – 3 projekty (741 500 zł);



Wydział Nauk o Zdrowiu – 6 projektów (1 661 375zł);



Oddział

Fizjoterapii

Wydziału

Wojskowo-Lekarskiego

–

brak

projektów 507;
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Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego – 9
projektów (1 534 000 zł);



Wydział Pielęgniarstwa i Położnictwa – brak projektów 507.
Ponadto na Wydziale Farmaceutycznym rozpoczęto realizację

projektu

ze

środków

przeznaczonych

na

finansowanie

zadania

inwestycyjnego z Funduszu Nauki i Technologii Polskiej (504) na sumę
3 000 000 zł.
Inne jednostki wydziałowe realizowały łącznie 11 projektów
badawczych 504 MNiSW, finansowanych w ramach programu Iuventus
Plus:


Wydział Lekarski – 6 projektów (łączna kwota: 721 000 zł);



Wydział Wojskowo-Lekarski – 4 projekty (370 000 zł);



Wydział Nauk o Zdrowiu – 1 projekt (89 000 zł).
Realizacją projektów i programów badawczych w 2010 r.

zajmowało się również Biuro Analiz i Strategii UM (BAiS). BAiS zostało
utworzone na podstawie decyzji Rektora UM 16.07.2011 r. W ramach
Biura działają dwa podległe działy: Dział Programów Pomocowych
oraz Dział Analiz.
W 2010 r. BAiS skupiło się w głównej mierze na aktualizacji
i dostosowaniu dokumentu Strategii rozwoju UM w Łodzi do możliwości
wdrożeniowych UM. W tym celu od lipca do grudnia 2010 r. odbyła się
seria spotkań roboczych i warsztatów, służących aktualizacji Strategii,
opracowaniu metod jej wdrażania oraz komunikacji.
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Rozpoczęto budowanie kompetencji Biura w zakresie współpracy
przy realizacji projektów międzynarodowych o charakterze badawczym,
innowacyjnym i rozwojowym. Pracownicy Biura brali udział w:


spotkaniach sieci EURIS European Collaborative and Open Regional
Innovation Strategies (Stuttgart – czerwiec 2010; Eindhoven –
wrzesień 2010), składając wniosek na podprojekt o nazwie Open
Research Platform;



Europejskim Tygodniu Miast i Regionów w Brukseli (październik
2010);



oficjalnej delegacji UM na Politechnico di Milano w sprawie
współpracy z powstającym Centrum Dydaktycznym.
Pracownicy BAiS brali udział w konferencjach, szkoleniach

i kursach pogłebiających wiedzę oraz kompetencje w zakresie zarządzania
projektami,

współpracy

z

regionem,

zagranicą,

biznesem

oraz innymi uczelniami. Ponadto uczestniczyli w szkoleniach w zakresie
zarządzania strategicznego w rachunkowości zarządczej. Biuro rozpoczęło
również proces pozyskania współpracownika w Regionalnym Biurze
Województwa Łódzkiego w Brukseli w celu podniesienia efektywności
międzynarodowych działań UM, umożliwienia uczelni udziału w sieciach
współpracy oraz dostępu do funduszy europejskich.
Dział Analiz rozpoczął funkcjonowanie w połowie lipca 2010 r.,
a do jego zadań należy:


współpraca

z

Centrum

Informatyczno-Telekomunikacyjnym

w zakresie efektywnego wdrożania systemu informatycznego uczelni,
w części związanej z analizą danych;
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udział w opracowywaniu i wdrożaniu systemu analizy danych
do oceny postępu realizacji strategii rozwoju uczelni;



udział w przygotowaniu i wdrożaniu systemu rachunkowości
zarządczej;



udział w przygotowywaniu i wdrożaniu narzędzi weryfikacji
i controllingu w zakresie finansów;



przygotowywanie i przedstawianie analiz finansowych, raportów
finansowych i innych zestawień finansowych.
W 2010 r. Dział Analiz doprowadził do podpisania, a następnie

nadzorował wykonanie umowy na przeprowadzenie analizy struktury
organizacyjnej UM w aspekcie procedur finansowych, wykorzystanie
potencjału systemu finansowo-księgowego, obsługi rozliczeń i realizacji
płatności, wewnętrznego rozrachunku gospodarczego, planu dalszych
działań oraz opracowanie pełnej dokumentacji systemu finansowo-księgowego i budowy struktur danych.
Ponadto przygotowano wniosek o wszczęcie postępowania
przetargowego

na

I

etap

modyfikacji

i

modernizacji systemu

finansowo-księgowego, którego realizacja rozpoczęła się w lutym 2011 r.;
etap ten obejmował liczne zmiany w zakresie modułu głównego
oprogramowania

finansowo-księgowego

(nowa

wersja

systemu,

implementacja nowego planu kont, wdrożenie modułu fakturowania,
wprowadzenie zmian w rejestrach VAT, funkcja podzielników kosztów
itp.), w zakresie ewidencji składników majątkowych (nowa wersja systemu,
generowanie operacji zbiorczych, wdrożenie różnych źródeł finansowania
i

ich

wpływ

na

amortyzowanie

się

środków

trwałych

itp.),
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w zakresie obsługi płatności i operacji bankowych (nowa wersja systemu
zintegrowana z modułem głównym, obsługa bankowości elektronicznej,
rozliczanie operacji walutowych z automatycznym wyliczaniem różnic
kursowych, wdrożenie modułu kasowego itp.), w zakresie modułów
magazynowych

(dostarczenie

nowych

modułów

magazynowych

zintegrowanych z modułem głównym wraz ze wszystkimi związanymi
z tymi zmianami), nowe raporty i narzędzia raportowania (nowe metody
filtrowania, raporty generowane do programów Excel, Generator
Raportów, nowe raporty i formatki we wszystkich modułach, Business
Intelligence

itp.),

wdrożenie

integracji

poszczególnych

modułów

wraz z programem kadrowo-płacowym oraz pełna dokumentacja
użytkownika i techniczna wszystkich nowych funkcjonalności.
Dział

Analiz,

w

porozumieniu

z

Działem

Księgowości

oraz Kwesturą, przygotował nowy plan kont obowiązujący w UM
od 01.01.2011. Powyższy plan został rozbudowany i uszczegółowiony
w taki sposób, aby możliwe było zapisywanie w poszczególnych kodach
księgowych

większej

liczby

potrzebnych

informacji,

w

ujęciu

wielowarstwowym i wielowymiarowym (na różnych poziomach struktury
organizacyjnej,

z

jednoczesną

informacją

o

budżetach,

limitach

oraz źródłach finansowania) i późniejsze ich sprawne analizowanie
oraz sporządzanie raportów.
W Dziale Analiz były przygotowywane liczne raporty dla władz
UM, m.in. raport w sprawie kosztów pośrednich Wydziału Farmacji,
prognoza kosztów w związku ze zmianą finansowania praktyk studentów
oraz raport z obłożenia sal dydaktycznych itp.
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Dział Programów Pomocowych został utworzony w 2009 r.
i włączony do Biura Analiz i Strategii UM. Zajmuje się pozyskiwaniem
środków oraz obsługą projektów współfinansowanych przez UE w ramach
funduszy strukturalnych. Do zadań Działu należy:


koordynacja przygotowywania projektów finansowanych w ramach
dostępnych programów pomocowych krajowych i zagranicznych;



współpraca z innymi uczelniami publicznymi i niepublicznymi
w zakresie przygotowywania projektów i dokumentów aplikacyjnych,
tworzenie

konsorcjów

projektowych,

wymiany

doświadczeń

w zakresie przygotowywania i realizacji projektów finansowanych
ze źródeł zewnętrznych;


współpraca z instytucjami publicznymi, urzędami administracji
rządowej
w

i samorządowej

zakresie

oraz organizacjami

przygotowywania,

pozarządowymi

opracowywania,

konsultacji

dokumentów programowych i ich realizacji;


reprezentowanie

władz

uczelni

w

sprawach

związanych

z pozyskiwaniem, obsługą i innych, związanych z realizacją
programów pomocowych, na podstawie odrębnych upoważnień;


organizowanie

szkoleń,

informacyjnych

dla

warsztatów

i

pracowników

innych
uczelni

przedsięwzięć
oraz

innych

zainteresowanych dotyczących możliwości finansowania projektów
z zewnętrznych programów pomocowych;


ewidencja projektów zgłaszanych i realizowanych przez UM w Łodzi;



nadzorowanie

właściwej

realizacji

obowiązków informacyjno-
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-promocyjnych projektów realizowanych w ramach programów
pomocowych.
Wśród projektów złożonych w roku sprawozdawczym należy
wymienić:


Kompleksowa termomodernizacja wybranych budynków UM w Łodzi
(w ramach konkursu część I GIS NFOŚiGW). Dokumentacja konkursowa
złożona 1.12.2010 r. ; trwa ocena merytoryczna projektu;



Nowatorskie nauczanie na uniwersytecie równych szans w ramach PO
POKL działanie 4.1.1. Dokumentacja konkursowa została złożona
02.07.2010 r. Projekt nie uzyskał dofinansowania z powodu błędów
formalnych;



Chembiomed – międzyuczelniane interdyscyplinarne studia doktoranckie
w zakresie biotechnologii medycznej i chemii dla rozwoju gospodarki
opartej na wiedzy w ramach POKL działanie 4.1.1./2010. Projekt złożony
22.04.2010 r. Projekt nie uzyskał dofinansowania z

powodu braku

zasadności merytorycznej realizacji projektu;


Przedsiębiorczy doktorant w ramach PO POKL działanie 8.2.1/2010.
Dokumentacja konkursowa została złożona 01.07.2010 r. Wniosek
nie przeszedł pozytywnie oceny merytorycznej.

Wśród projektów zrealizowanych i zakończonych w roku
sprawozdawczym należy wymienić:


Wykonanie

dokumentacji

budowlanej

remontu

elewacji

wraz

z programem prac konserwatorskich, z uwzględnieniem izolacji
przeciwwilgociowej w dawnym przytułku dla starców i kalek, obecnie
gmach Collegium Anatomicum przy ulicy Narutowicza 60 w Łodzi,
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w ramach konkursu Zarządu Województwa Łódzkiego. Dokumentacja
konkursowa złożona 26 .04.2010, projekt zakończony 31.12.2010 r.;



Wykonanie

dokumentacji

budowlanej

remontu

elewacji

wraz z programem prac konserwatorskich, z uwzględnieniem izolacji
przeciwwilgociowej w dawnym Pałacu Poznańskich przy al. Kościuszki 4
w Łodzi. Dokumentacja konkursowa złożona 26.04.2010, projekt
zakończony 31.12.2010 r.

Wśród projektów rozpoczętych w 2010 r. należy wymienić:


Tekstroniczny system do elektrostymulacji mięśni w ramach PO IG
działanie

1.1.2/2010. Dokumentacja

konkursowa

została

złożona

przez Politechnikę Łódzką w 2009 r. W styczniu 2010 r. rozpoczęła się
realizacja projektu;


opracowanie innowacyjnych produktów i technologii dla ekologicznej
uprawy roślin sadowniczych w ramach PO IG działanie 1.3.1/2010.
Dokumentacja konkursowa złożona została przez IS w Skierniewicach w
2008 r. Zadanie realizowane przez UMED rozpoczęto w styczniu 2010 r.;



Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań
poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym w
ramach PO IG działanie 1.1.2/2010. Liderem projektu jest Uniwersytet
Jagielloński.

UM

w

Łodzi

realizuje

jedno

zadanie

badawcze,

którego realizacja rozpoczęła się w lipcu 2010 r. Projekt będzie trwał do
czerwca 2015 r.

Ponadto w projekcie CDUM podpisano umowę z wykonawcą robót
budowlanych na ponad 30 mln zł.
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4.2. Działalność Centralnego Laboratorium UM
Centralne Laboratorium Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
(CoreLab) zostało powołane na podstawie uchwały nr 64/2009 Senatu UM
w Łodzi z dnia 05.03.2009 r. jako jednostka ogólnouczelniana.

Przedmiotem działania CoreLab jest

umożliwienie wszystkim

jednostkom UM dostępu do nowoczesnych metod badawczych
na poziomie molekularnym i komórkowym, z wykorzystaniem
specjalistycznej aparatury wysokiej klasy oraz wykonywanie
usługowo badań w zakresie genomiki, proteomiki oraz mikroskopii
elektronowej. Celem dodatkowym działalności CoreLab jest rozwój
i poszerzenie oferty badawczej poprzez udoskonalanie dostępnych
metod, a także zakup nowych aparatów, zgodnie z potrzebami
środowiska naukowego.
Stopniowo
Laboratorium.

wzbogacane

Zgodnie

z

jest

wyposażenie

potrzebami

aparaturowe

środowiska

zostało

ono uzupełnione w 2010 r. o nowy aparat – wielofunkcyjny czytnik
mikropłytek, umożliwiający wieloparametrową analizę wybranych
właściwości komórek i tkanek. Ponownie przygotowano wniosek
w celu pozyskania funduszy z Ministerstwa Zdrowia na wyposażenie
Pracowni Proteomiki.
W 2010 r. CoreLab wykonało lub było w trakcie realizacji 43
badań dla instytutów, klinik, zakładów i pracowni UM w Łodzi
oraz podmiotów zewnętrznych na łączną sumę 41 494,07 zł. Ponadto
przygotowano 25 planów i kalkulacji dotyczących kolejnych badań.
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Laboratorium prowadziło ponadto działania o charakterze
promocyjnym: aktualizowano stronę internetową, zamieszczano
informacje promocyjne w „Biuletynie UMED” oraz opracowano
ulotki, plakaty informacyjne o posiadanych aparatach i stosowanych
metodach.

W

roku

sprawozdawczym

prowadzono

akcje

informacyjno-promocyjne za pośrednictwem poczty uczelnianej
oraz

wyszukiwano

potencjalnych

użytkowników.

Pracownicy

CoreLab wzięli udział w Bioforum (Łódź 2010).
Opracowano

prezentację

multimedialną

Laboratorium,

towarzyszącą szkoleniom; w 2010 r. CoreLab przeprowadziło
7 szkoleń: Analiza DNA (kwiecień), Cytometria przepływowa –
podstawy analizy i zastosowanie (czerwiec), Szkolenie z zakresu
elektroforezy

dwukierunkowej

DIGE,

Warsztaty

z

zakresu

elektroforezy

dwukierunkowej

DIGE

(październik),

Analizy

z zastosowaniem spektrometrii mas, Analiza wybranych właściwości
i funkcji komórek i białek (listopad), Analiza RNA (grudzień).
4.3. Współpraca z zagranicą (w tym Uczenie się przez Całe Życie
/ERASMUS)
Uczelnianą

jednostką

zajmującą

się

współpracą

z zagranicą jest Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą. W ramach
współpracy z zagranicznymi ośrodkami pracownicy UM w Łodzi odbywali
wyjazdy zagraniczne: krótkie – do trzech miesięcy, oraz długie – powyżej
trzech miesięcy. Tych pierwszych było łącznie 629 (czyli o 177 więcej
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niż w poprzednim roku sprawozdawczym), a największą grupę stanowiły
wyjazdy do następujących krajów: USA – 69, Niemiec – 61, Hiszpanii –
51, Szwecji – 57, Wielkiej Brytanii – 46, Francji – 43, Włoch – 36, Austrii
– 30, Szwajcarii – 29, Belgii – 24, Czech – 19, Danii – 17, Holandii – 14,
Norwegii – 13, Grecji – 10, oraz po 9 wyjazdów do Chin i Japonii
i 8 do Kanady. Poniżej przedstawiono liczbowe zestawienie wyjazdów
krótkich do pozostałych krajów:


1 wyjazd – Białoruś, Brazylia, Cypr, Egipt, Filipiny, Hong Kong,
Irlandia, Kambodża, Malezja, RPA, Tajwan, Ukraina;



2 wyjazdy – Arabia Saudyjska, Australia, Kuba, Luksemburg, Rosja,
Serbia, Singapur, Węgry;



3 wyjazdy – Chorwacja, Rumunia, Tajlandia;



4 wyjazdy – Słowenia, Słowacja;



5 wyjazdów – Finlandia, Meksyk, Korea Południowa;



6 wyjazdów – Turcja, Izrael, Argentyna;



7 wyjazdów – Zjednoczone Emiraty Arabskie.
Z zagranicznych wyjazdów długoterminowych skorzystało trzech

pracowników (czyli o 1 więcej niż w poprzednim roku sprawozdawczym),
którzy przebywali na stypendiach lub stażach naukowych w Wielkiej
Brytanii (1 osoba) i Stanach Zjednoczonych (2 osoby).
Ponadto UM w Łodzi przyjął 16 wizyt gości zagranicznych* (czyli
o 9 więcej niż w poprzednim roku sprawozdawczym), w tym 6 naukowców

*

Liczba ta nie uwzględnia programu Erasmus.
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z USA, po dwóch z RPA i Francji oraz po jednym z Australii, Austrii,
Belgii, Brazylii, Malezji i Norwegii.
Warto nadmienić, że w roku akademickim 2010/2011 UM w Łodzi
otrzymał z FRS – Narodowej Agencji Programu Uczenie się przez Całe
Życie/LLP-ERASMUS

fundusze

w

wysokości

170 460,00

euro

na działania zdecentralizowane typu mobilność (w tym: 133 250,00 euro
na wyjazdy studentów na studia (SMS); 20 160,00 euro na wyjazdy
studentów na praktyki (SMP); 800,00 euro na wyjazdy pracowników
w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA); 7 200,00 euro
na wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych (STT); 9 050,00 euro
na organizację wyjazdów (OM). Na realizację programu ERASMUS
w roku akademickim 2010/2011 Uniwersytet Medyczny przeznaczył
ze środków własnych kwotę 179 300 zł.
W ramach programu LLP-Erasmus w roku akademickim
2010/2011 39 studentów UM wyjechało na studia do 19 europejskich
uczelni, a były to:

Nazwa uczelni

Kraj

Uniwersytet w Antwerpii
Uniwersytet w Berlinie
Uniwersytet w Erlangen
Uniwersytet w Elche
Uniwersytet w Murcii
Wyższa Szkoła Medyczna w
Hannowerze
Uniwersytet w Liege
Uniwersytet w Mediolanie
Uniwersytet Henri Poincare w
Nancy

Belgia

Wydział

Niemcy
Hiszpania
Niemcy

Lekarski

Okres
pobytu w
m-ch
18(2x9)
9(1x9)
18(2x9)
27(3x9)
9(1x9)

Liczba
stud.
2
1
2
3
1

9(1x9)

1

Belgia
Włochy

5(1x5)
18(2x9)

1
2

Francja

54(6x9)

6
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Uniwersytet w Valladolid
Uniwersytet w Walencji
Uniwersytet Karola w Pradze
Uniwersytet Claude Bernard
w Lyonie
Uniwersytet w Ferrarze
Uniwersytet w Insbrucku
Uniwersytet Karola w Pradze
Uniwersytet w Kuopio
Uniwersytet w Madrycie
Uniwersytet w Oulu
Uniwersytet Claude Bernard
w Lyonie
Uniwersytet Radboud w
Nijmegen

Czechy

18(2x9)
9(1x9)
27(3x9)

2
1
3

Francja

27(3x9)

3

18(2x9)
9(1x9)
9(1x9)
5(1x5)
9(1x9)
4(1x4)

2
1
1
1
1
1

5(1x5)

1

10(2x5)

2

Hiszpania

Włochy
Holandia
Czechy
Finlandia
Hiszpania
Finlandia
Francja
Holandia

Wojskowo-Lekarski
Farmaceutyczny
Oddział
Stomatologiczny

W ramach wymiany programu Uczenie się Przez Całe Życie
ERASMUS w roku akademickim 2010/2011 studia na UM podjęło 16
studentów z 6 uczelni europejskich, takich jak: Uniwersytet w Maladze
(Hiszpania, kierunek lekarski, 2 osoby), Uniwersytet Henri Poincare
w Nancy (Francja, kierunek lekarski, 5 osób), Uniwersytet w Valladolid
(Hiszpania, kierunek lekarski, 3 osoby), Uniwersytet w Walencji
(Hiszpania, kierunek lekarski, 1 osoba, kierunek lekarsko-dentystyczny,
1 osoba), Uniwersytet w Elche (Hiszpania, kierunek lekarski, 2 osoby),
Uniwersytet w Maastricht (Holandia, kierunek lekarski, 1 osoba)
i Uniwersytet w Erlangen (Niemcy, kierunek lekarski, 1 osoba).
W ramach programu LLP-Erasmus w roku akademickim
2010/2011 12 studentów UM w Łodzi wyjechało na

praktyki

do europejskich instytucji.
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4.4. Nagrody indywidualne i zespołowe za działalność naukową
i dydaktyczną
Na wniosek Rektora UM w Łodzi Nagrody Ministra Zdrowia
za rok 2009 otrzymali następujący nauczyciele akademiccy:


prof. dr hab. Hieronim Bartel – nagroda dydaktyczna za podręcznik pt.
Embriologia medyczna. Podręcznik ilustrowany, Warszawa, PZWL 2009;



dr hab. n. med. Ewa Lech-Marańda – nagroda naukowa za rozprawę
habilitacyjną pt. Patogenetyczne i rokownicze znaczenie polimorfizmów
genetycznych promotora

genu

dla

interleukiny-10 w nieziarniczych

chłoniakach B-komórkowych;


dr hab. n. med. Elżbieta Smolewska – nagroda naukowa za rozprawę
habilitacyjną pt. Rola zaburzeń apoptozy limfocytów i dystrybucji komórek
dendrytycznych w patogenezie młodzieńczego idiopatycznego zapalenia
stawów;



dr n. med. Milena Sokołowska – nagroda naukowa za rozprawę doktorską pt.
Rola cytozolowej fosfolipazy A2 w patogenezie zapalenia w drogach
oddechowych.

Laureatami Nagrody Prezesa Rady Ministrów za 2009 r. zostali:


dr n. med. Maciej Juryńczyk – za rozprawę pt. Wpływ inhibicji receptorów
Notch na naprawę mieliny i encefalitogenność limfocytów T w zwierzęcym
modelu stwardnienia rozsianego;



dr n. med. Milena Sokołowska – za rozprawę pt. Rola cytozolowej fosfolipazy
A2 w patogenezie zapalenia w drogach oddechowych.

W roku sprawozdawczym Nagrodę Rektora UM za osiągnięcia
w 2009 r. przyznano następującym nauczycielom akademickim:
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dr hab. n. med. prof. nadzw. Andrzej Bogucki – nagroda dydaktyczna
za redakcję podręcznika pt. Psychogenne i polekowe zaburzenia ruchowe,
Wydawnictwo ViaMedica, Gdańsk 2009;



prof. dr hab. n. med. Tomasz Kostka, dr n. med. Małgorzata KoziarskaRościszewska – nagroda dydaktyczna za podręcznik Choroby wieku
podeszłego, PZWL Warszawa 2009;



mgr Anna Nazarska-Brzeska – nagroda dydaktyczna podręcznik do nauki
języka niemieckiego dla studentów medycyny i lekarzy pt. Rund um den
Körper. Ein Lehrbuch für medizinische Fachkräfte;



prof. dr hab. n. med. Danuta Piątowska, dr n. med. Małgorzata PaulStalmaszczyk, dr n. med. Jarosław Cynkier, dr n. med. Stefania BraumanFurmanek, dr n. med. Małgorzata Płuciennik-Stronias, dr hab. n. med. prof.
nadzw. Franciszek Szatko, dr n. med. Dariusz Borczyk, dr n. med. Piotr
Ciesielski, dr n. med. Maciej Kuźmiński, lek. stom. Ewa Malenta-Markiewicz
– nagroda dydaktyczna za podręcznik dla studentów stomatologii i lekarzy
dentystów pt. Kariologia współczesna. Postępowanie kliniczne;



dr hab. n. hum prof. nadzw. Kazimierz Szewczyk – nagroda dydaktyczna
za autorstwo podręcznika akademickiego Bioetyka, tom 1, Medycyna
na granicach życia, tom 2, Pacjent w systemie opieki zdrowotnej,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009;



mgr Elżbieta Świderska – nagroda za całokształt działalności dydaktycznej
w ciągu całego 35-letniego okresu zatrudnienia w Uczelni;



dr hab. n. med. prof. nadzw. Anna Zalewska-Janowska, Honorata Błaszczyk,
lekarz POZ spoza uczelni – nagroda dydaktyczna za podręcznik Choroby
skóry;



dr hab. med. prof. nadzw. Maciej Banach, dr hab. n. med. prof. UM Jacek
Rysz, prof. dr hab. n. med. Jan Henryk Goch, dr n. med. Mariusz Stępień, dr
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n. med. Robert Stolarek, dr n. med. Agata Bielecka-Dąbrowa, dr n. med.
Marek Maciejewski, dr n. med. Anna Gluba, prof. Aronow Wilbert, prof.
Mikhailidis Dimitri P, prof. Kjeldsen Svere E, dr Hannam Simon, dr Aydin
Unal, dr Ugurlucan Murat, dr Gungor Funda, dr Ziyade Sedat, dr Inan Bahad,
dr Kalko Yusuf, dr Yasar Tahsin – nagroda naukowa pierwszego stopnia za
cykl publikacji pt.

Aktualna pozycja statyn w chorobach

sercowo-

-naczyniowych;


dr n. med. Maciej Borowiec, prof. dr hab. med. Wojciech Młynarski, Liew
CW Joslin, Thompson R Joslin, Boonyasrisawat W Joslin, Kim SH Joslin,
Marselli L Joslin, Hu J Joslin, Weir G Joslin, Bonner-Weir S Joslin, Sale M
Joslin, Sharma A Joslin, Mychaleckyj J Joslin, Kulkarni R Joslin, Doria A
Joslin – nagroda naukowa pierwszego stopnia za oryginalną publikację o
dużym znaczeniu naukowo-klinicznym w zakresie badań genetycznych w
cukrzycy;



prof. dr hab. Ewa Brzezińska-Błaszczyk, dr n. med. Anna Pietrzak, dr n. med.
Anna Misiak-Tłoczek, mgr Maciej Wierzbicki, dr n. med. Rafał Rdzany –
nagroda naukowa pierwszego stopnia za cykl prac dotyczących wpływu
czynników bakteryjnych i cytokin prozapalnych na migrację mastocytów
tkankowych, o współczynniku IF równym 6,716;



dr n. farm. Michał Ciołkowski, dr hab. n. farm. prof. nadzw. Elżbieta
Budzisz, dr Marek Różalski, dr Roman Modranka, prof. dr hab. inż. Piotr
Paneth, mgr Urszula Krajewska, dr Magdalena Małecka, prof. Ingo-Peter
Lorenz, dr Peter Mayer – nagroda naukowa trzeciego stopnia za cykl
publikacji dotyczących poszukiwań związków o aktywności biologicznej i
zastosowania metod obliczeniowych chemii kwantowej w określaniu
właściwości tych związków;
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dr hab. n. med. prof. nadzw. Joanna Ciosek, lek. med. Katarzyna Izebska –
nagroda naukowa trzeciego stopnia za przeprowadzenie serii doświadczeń
dotyczących wpływu tyreoliberyny (TRH) na procesy syntezy i uwalniania
neurohormonów części nerwowej przysadki u szczurów w różnym wieku
(wyniki opublikowano w formie pracy oryginalnej o IF równym 2,631);



prof. dr hab. n. med. Małgorzata Czyż, dr n. med. Justyna Magdalena
Jakubowska, dr n. biol. Małgorzata Sztiller-Sikorska, dr Marta Stasiak, dr
Michał Woźniak – nagroda naukowa drugiego stopnia za opublikowanie
w postaci pracy oryginalnej wyników badań na temat roli kaspaz
w indukowanym farmakologicznie różnicowaniu komórek przewlekłej
białaczki szpikowej;



dr n. med. Anna Dietrich-Muszalska, prof. dr hab. n. med. Jolanta Rabe-Jabłońska, Beata Olas – nagroda naukowa pierwszego stopnia za cykl
publikacji dotyczących badań nad wpływem leków przeciwpsychotycznych,
stosowanych

w

leczeniu

schizofrenii

na

agregację

płytek

krwi

stymulowanych kolagenem i peroksydację lipidów osocza;


dr hab. n. med. prof. nadzw. Tomasz Ferenc, dr n. med. Liliana
Kowalczyńska (Stalińska), dr n. med. Dariusz Tosik, prof. dr hab. n. med.
Adam Dziki, prof. dr hab. n. med. Andrzej Kulig, dr n. med. Maria Turant, dr
n. med. Jacek Sygut, dr n. med. Jan Wojciech Wroński, lek. med. Janusz
Kopczyński, mgr Małgorzata Sidor – nagroda naukowa trzeciego stopnia za
cykl prac poświęconych tematyce włókniakowatości naciekowej (desmoid);



dr hab. n. med. prof. nadzw. Anna Gorąca, dr n. med. Katarzyna AsłanowiczAntkowiak, mgr Aleksandra Piechota, mgr Halina Huk-Kolega – nagroda
naukowa drugiego stopnia za cykl prac o IF wynoszącym 4,063;



dr n. med. prof. UM. Marek Sosnowski, dr n. med. Zbigniew Jabłonowski, dr
hab.med. Waldemar Różański, prof. UM, dr hab. med. Leszek Klimek, prof.
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UM, dr n. med. Edyta Reszka, prof. Wojciech Wąsowicz, dr hab. Jolanta
Gromadzińska, dr med. Ewa Jabłońska – nagroda naukowa trzeciego stopnia
za cykl prac dotyczących zastosowania endoskopowych metod diagnostyki
i leczenia w urologii oraz wczesnej diagnostyki raka pęcherza moczowego
i kamicy moczowej o współczynniku IF równym 3,673;


prof. dr. hab. n. med. Anna Janecka, dr n. med. Jakub Fichna, dr n. med.
Katarzyna Gach, dr hab. n. med. prof. nadzw. Janusz Szemraj, dr Mariola
Piestrzeniewicz, dr Dick Delbro – nagroda naukowa trzeciego stopnia
za pracę Rola opioidów w komórkach nowotworowych,



prof. dr. hab. n. med. Anna Janecka, dr n. med. Jakub Fichna, dr n. med.
Katarzyna Gach, prof. dr hab. n. med. Bogdan Walkowiak, mgr inż. Renata
Perlikowska, prof. Geza Toto, prof. Jean-Claude do-Rego, prof. dr hab.
Tomasz Janecki, dr hab. Stefan Jankowski, dr Adam Mazur, dr Rafał
Kruszyński, dr Jeroen Poels, dr Ryan Birse, prof. Ronald Nachman, prof.
Josef Vanden Broeck, prof. Dick Nassel – nagroda naukowa pierwszego
stopnia za cykl prac Charakterystyka i badanie funkcji receptorów
neuropeptydowych;



prof. dr hab. n. med Anna Jegier, dr n. med. Katarzyna Szmigielska,
Aleksandra Marciniak i inni – nagroda naukowa pierwszego stopnia za cykl
publikacji o IF równym 6,452;



dr n. farm. Urszula Kalinowska-Lis, dr hab. n. med. prof. nadzw. Leszek
Szmigiero, dr n. med. Kazimierz Studzian, prof. dr hab. n. farm. Justyn
Ochocki – nagroda naukowa trzeciego stopnia za publikację oryginalną
w "European Journal of Medicinal Chemistry" pt. Cytotoxic activity and
chemical reactivity of cis platinum(II) and trans palladium(II) complexes with
diethyl (pyridinylmethyl)phosphates;
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dr n. chem. Bolesław Karwowski, prof. Jean Cadet, prof. André Grand, prof.
Jacques Gaillard – nagroda naukowa pierwszego stopnia za cykl publikacji
o współczynniku impact factor 7,087;



prof. dr hab. n. med. Jarosław D. Kasprzak, Edyta Płońska-Gościniak,
Barbara Larysz, Krzysztof Jurczyk – nagroda naukowa pierwszego stopnia
za pracę kazuistyczną o IF > 6 (8,917);



prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna, dr hab. n. med. prof. nadzw. Adam Antczak,
dr n. med. Izabela Kupryś-Lipińska, dr n. med. Maciej Kupczyk – nagroda
naukowa pierwszego stopnia za opublikowaną w 2009 roku pracę naukową
w czasopiśmie „Allergy”;



dr hab. med. Małgorzata Lelonek, prof. dr hab. n. biol. Tadeusz Pietrucha,
mgr inż. Monika Matyjaszczyk, prof. dr hab. med. Jan Henryk Goch –
nagroda naukowa pierwszego stopnia za cykl publikacji z zakresu
nowoczesnych metod diagnostyki chorych z omdleniami o IF 7,056;



prof. dr hab. n. med. Paweł P. Liberski, dr hab. n. med. Beata Sikorska, prof.
dr hab. n. med. Wielisław Papierz, dr hab. n. med. Krzysztof Zakrzewski, dr
n. med. Tomasz Fiks, prof. dr hab. n. med. Lech Polis, Richard A. Bessen,
David R. Brown, Paul Brown, Byron Caughey, Don Guiroy – nagroda
naukowa pierwszego stopnia za cykl prac nad patogenezą chorób
wywołanych przez priony;



dr hab. n. med. Piotr Lipiec, prof. dr hab. med. Jarosław D. Kasprzak, prof. dr
hab. med. Jacek Kuśmierek, prof. dr hab. n. med. Tadeusz Robak, dr hab. n.
med. Anna Korycka-Wołowiec, dr hab. n. med. Anna Płachcińska, dr n. med.
Paulina Wejner-Mik, prof. dr hab. med. Maria Krzemińska-Pakuła, lek. med.
Remigiusz Szumiński, dr n. med. Michał Plewka, lek. Anna Kapusta –
nagroda naukowa pierwszego stopnia za cykl prac o współczynniku IF
większym od 6;
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dr hab. n. biol. Ireneusz Majsterek, prof. dr hab. med. Jurek Olszewski, prof.
dr hab. med. Alina Morawiec-Sztandera, prof. dr hab. med. Wojciech
Młynarski, dr n. biol. Karolina Przybyłowska, dr hab. n. med. prof. nadzw.
Janusz Szemraj, dr hab. med. Wioletta Pietruszewska, dr med. Krzysztof
Kuśmierczyk, dr med. Dariusz Kaczmarczyk, mgr Anna Walczak, mgr Paweł
Rusin, lek. Anna Golińska, dr med. Michał Kowalski, dr med. Anna
Bielecka-Kowalska, dr n. biol. Dariusz Pytel, dr n. biol. Tomasz Śliwiński,
mgr Anna Zwierzchlejska, dr med. Paweł Garncarek – nagroda naukowa
drugiego stopnia za cykl prac o współczynniku IF równym 5,734;



prof. dr hab. n. med. Ewa Małecka-Panas, dr n. med. Anita Gąsiorowska, dr
n. med. Renata Talar-Wojnarowska, dr n. med. Piotr Daniel, dr n. med. Anna
Kumor, prof. dr hab. n. med. Mirosława Pietruczuk, dr n. med. Beata
Smolarz, dr n. med. Hanna Romanowicz-Makowska, prof. dr hab. Andrzej
Kulig, prof. dr hab. med. Małgorzata Wągrowska-Danilewicz, prof. dr hab. n.
med. Marian Danilewicz, dr n. med. Olga Stasikowska-Kanicka – nagroda
naukowa pierwszego stopnia za cykl publikacji Znaczenie kliniczne
wybranych hormonów i cytokin w powstawaniu i przebiegu chorób
nowotworowych przewodu pokarmowego;



dr n. med. Ewelina Motylewska, dr hab. n. med. prof. nadzw. Gabriela
Mełeń-Mucha, dr n. med. Olga Stasikowska-Kanicka, dr n. med. Hanna
Ławnicka – nagroda naukowa pierwszego stopnia za cykl publikacji
o współczynniku impact factor 6,331;



dr hab. n. med Joanna Narbutt, prof. dr hab. n. med. Anna Sysa-Jędrzejowska,
dr n. med. Aleksandra Lesiak, Norval M., Słowik-Rylska M., Jochymski C.,
Kozłowski W., Rogowski-Tylman M., dr n. med. Barbara Cebula, prof. dr
hab. n. med. Tadeusz Robak, prof. dr hab. n. med. Piotr Smolewski – nagroda
naukowa pierwszego stopnia za cykl prac pt.: Udział promieniowania
ultrafioletowego w immunomodulacji i zjawisku skórnej fotokancerogenezy;

90



prof. dr hab. n. farm. Justyn Ochocki, dr n. farm. Łukasz Glinka, mgr
Małgorzata Fabijańska, dr n. farm. Elżbieta Zyner, dr Agnieszka J.
Rybarczyk-Pirek, dr Magdalena Małecka, dr hab. Bogumiła Żurowska, dr
Anna Brzuszkiewicz, dr Katarzyna. Ślepokura, prof. Tadeusz Lis, dr hab.
Andrea Erxleben – nagroda naukowa pierwszego stopnia za cykl publikacji
pt. Koordynacyjne właściwości ligandów fosfonowych i flawonoidowych
z biometalami;



dr n. farm. inż. Monika Anna Olszewska, prof. dr hab. n. farm. Jan Gudej –
nagroda naukowa trzeciego stopnia za publikację w czasopiśmie "Journal of
Pharmaceutical and Biomedical Analysis" o IF 2,629;



dr n. med. Elżbieta Pawłowska, dr hab. prof. nadzw. Joanna Szczepańska,
prof. dr hab. Janusz Błasiak, mgr Katarzyna Janik-Papis, dr n. med. Dariusz
Kaczmarczyk, dr Renata Krupa, dr n. med. Zbigniew Morawiec, dr hab. prof.
nadzw. Alina Morawiec-Sztandera, prof. dr hab. n. med. Jurek Olszewski,
mgr Rydzanicz Małgorzata, dr n. med. Anna Sobczuk, mgr Ewelina
Synowiec, prof. dr hab. Krzysztof Szyfter, dr n. med. Maria WiśniewskaJarosińska, dr hab. prof. nadzw. Katarzyna Woźniak, dr hab. Marek
Zadrożny, mgr Karolina Żuk – nagroda naukowa drugiego stopnia za cykl
publikacji Polimorfizmy i mutacje DNA w patologiach tkanek ludzkich o IF
równym 4,400;



dr hab. Bogusława Pietrzak, prof. dr hab. Elżbieta Czarnecka – nagroda
naukowa trzeciego stopnia za cykl publikacji oryginalnych, opublikowanych
w latach 2007-2009, o łącznym IF równym 2,263;



dr n. med. Michał Plewka, dr hab. n. med. Anna Korycka-Wołowiec, prof. dr
hab. n. med. Tadeusz Robak, prof. dr hab. n. med Jarosław D. Kasprzak, prof.
dr hab. n. med. Maria Krzemińska-Pakuła, dr hab. n. med. Piotr Lipiec, dr n.
med. Jan Z. Peruga, dr n. med. Tomasz Jeżewski, dr hab. n. med. Michał
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Kidawa, dr n. med. Karina Wierzbowska-Drabik, dr n. med. Barbara
Uznańska, dr hab. n. med. Łukasz Chrzanowski – nagroda naukowa drugiego
stopnia za cykl publikacji o IF 5,419;


dr n. med. Bożena Popowicz, dr hab. n. med. prof. nadzw. Mariusz Klencki,
prof. dr hab. n. med. Andrzej Lewiński, dr hab. n. med. prof. nadzw. Dorota
Słowińska-Klencka – nagroda naukowa trzeciego stopnia za publikację pracy
naukowej o współczynniku IF równym 3,791;



dr n. med. Tomasz Rechciński, dr hab. med. Małgorzata Kurpesa, prof. dr
hab. Maria Krzemińska-Pakuła, dr n. med. Karina Wierzbowska-Drabik, dr n.
med. Ewa Trzos – nagroda naukowa trzeciego stopnia za pracę oryginalną
powstałą w ramach pracy własnej nr 502-11-538 pt. Wpływ melatoniny na
dobowy rytm ciśnienia tętniczego u pacjentów z chorobą wieńcową,
opublikowaną w wersji on-line 30 października 2009 r.;



dr hab. prof. nadzw. Piotr Rieske, dr n. biol. Ewa Golańska, dr n. med.
Magdalena Zakrzewska, dr n. med. Sylwester Piaskowski, dr n. med. Monika
Witusik-Perkowska, Krystyna Hałas-Bigoszewska, Magdalena Wolańczyk, dr
n. med. Małgorzata Szybka, dr n. med. Dariusz Jaskólski, dr hab. n. med.
Krzysztof Zakrzewski, Wojciech Biernat, Barbara Kryńska, prof. dr hab. n.
med. Paweł Liberski, Robert Stawski, Gaughan J., Azizi SA – nagroda
naukowa pierwszego stopnia za cykl prac o współczynniku IF równym 7,035;



dr hab. prof. nadzw. Ewa Robak, prof. dr hab. n. med. Anna SysaJędrzejowska, prof. dr hab. Piotr Smolewski, prof. dr hab. Tadeusz Robak, dr
n. med. Anna Krawczyńska, dr n med. Monika Kierstan, dr n. med. Barbara
Cebula, dr hab. n. med. Agnieszka Wierzbowska – nagroda naukowa
trzeciego stopnia za pracę oryginalną w czasopiśmie o wysokim
współczynniku impact factor;
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dr hab. prof. nadzw. Ewa Robak, prof. dr hab. Tadeusz Robak – nagroda
naukowa drugiego stopnia za pracę poglądową w czasopiśmie o wysokim
współczynniku impact factor;



prof. dr hab. n. med. Tadeusz Robak, dr n. med. Paweł Robak, prof. dr hab. n.
med. Piotr Smolewski – nagroda naukowa trzeciego stopnia za pracę
poglądową w czasopiśmie „Current Opinion in Investigational Drugs”;



prof. dr hab. n. med. Tadeusz Robak, dr hab. n. med. Agnieszka Wierzbowska
– nagroda naukowa trzeciego stopnia za pracę w czasopiśmie „Clinical
Therapeutics”;



prof. dr hab. n. med. Tadeusz Robak, lek. Med. Anna Wolska, dr hab. n. med.
Ewa Lech-Marańda – nagroda naukowa drugiego stopnia pracę poglądową w
”Current Molecular Medicine”;



dr hab. n. med. prof. UM Maciej Banach, dr hab. n. med. prof. UM Jacek
Rysz, dr n. med. Agata Bielecka-Dąbrowa, dr n. med. Marcin Barylski, prof.
Mikhailidis Dimitri P., dr Ugurlucan Murat, dr Erer Dilek, dr Kalko Yusuf, dr
Gungor Funda, dr Haholu Aptullah, dr Basaran Murat, dr Tireli Emin, dr
Dayioglu Enver, dr Alpagut Ufuk – nagroda naukowa pierwszego stopnia za
cykl publikacji pt. HSP-70 jako czynnik ryzyka miażdżycy;



dr n. med. Marek Salagierski – nagroda naukowa trzeciego stopnia za pracę
naukową o IF równym 3,069 pt. Differential Expression of PCA3 and Its
Overlapping PRUNE2 Transcript in Prostate Cancer (The Prostate);



prof. dr hab. Andrzej Sapota, dr n. farm Adam Daragó, dr n.farm. Anna
Kilanowicz, lek. med. Jan Taczalski – nagroda naukowa trzeciego stopnia za
pracę Disturbed homeostasis of zinc and other essentials elements in the
prostate gland dependent on the character of pathological lesions;



dr hab. n. med. Beata Sikorska, prof. dr hab. n. med. Paweł P. Liberski, J.W.
Boellaard, Paul Brown, Herbert Budka, Pierric Giraud, Jean-Jacques Hauw,
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James W. Ironside, Nicolas Kopp, dr hab. n. med. Tomasz Sobów, Nathalie
Streichenberger – nagroda naukowa pierwszego stopnia za cykl prac
dotyczących

badań

nad

neuropatologią

i

ultrastrukturą

chorób

wywoływanych przez priony;


dr hab. n. med. prof. nadzw. Jadwiga Skrętkowicz, dr n. med. Anna
Wojtczak, dr n. med. Mariola Rychlik-Sych, mgr anal. med. Małgorzata
Barańska, mgr anal. med. Eliza Krochmalska-Ulacha – nagroda naukowa
drugiego stopnia za cykl publikacji w latach 2007-2009 w czasopismach o
łącznym IF ponad 4,0, pod wspólnym tytułem Polimorfizm oksydacji
CYP2D6 w polskiej populacji i u chorych na twardzinę układową;



prof. dr hab. n. med. Piotr Smolewski, dr n. med. Anna Linke-Szewczyk, dr
n. med. Agnieszka Janus, dr n. med. Barbara Cebula, prof. dr hab. n. med.
Tadeusz Robak – nagroda naukowa trzeciego stopnia za pracę Rapamycin,
the mTOR kinase inhibitor, sensitizes acute myeloid leukemia cells, HL-60
cells, to the cytotoxic effect of arabinozide cytarabine. Anticancer Drugs,
2009 Sep;20(8):693-701;



dr hab. n. med. Katarzyna Starska, prof. dr hab. n. med. Magdalena Bryś, dr
n. med. Ewa Głowacka, mgr Ewa Forma, dr n. med. Olga StasikowskaKanicka, dr n. med. Iwona Lewy-Trenda, prof. dr hab. n. med. Marek
Łukomski, Krajewska WM – nagroda naukowa drugiego stopnia za cykl prac
dotyczących oceny regulacji cyklu komórkowego, procesu apoptozy,
wydzielania cytokin i cząsteczek adhezyjnych w limfocytach T krwi
obwodowej oraz komórkach nowotworowych obrzeża guza w mechanizmie
aktywacji Toll-like receptors (TLRs), cząsteczek STAT-SOCS i rodziny
cząsteczek

transkrypcyjnego

czynnika

jądrowego

NF-κB

w

raku

płaskonabłonkowym krtani;
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prof. dr hab. n. med. Iwona Stelmach, dr n. med. Paweł Majak, dr Błażej
Rychlik, dr n. med. Tomasz Grzelewski, dr n. med. Agnieszka Brzozowska,
dr n. med. Monika Bobrowska-Korzeniowska, dr hab. n. med. Włodzimierz
Stelmach, dr n. med. Joanna Kaczmarek-Woźniak, lek. med. Piotr Stelmach,
dr n. med. Joanna Jerzyńska, lek. med. Anna Sołoniewicz, lek. med.
Małgorzata Olszowiec-Chlebna – nagroda naukowa pierwszego stopnia
za cykl prac o łącznym współczynniku IF równym 19,374;



prof. dr hab. med. Henryk Stępień, dr n. med. Hanna Ławnicka, dr n. med.
Tomasz Stępień, dr n. med. Agnieszka Siejka, dr n. biol. Magdalena
Kowalewicz-Kulbat, dr n. biol.Paulina Sicińska, prof. Karl-Heinz Altman,
Tatiana Hofmann, dr n. med. Małgorzata Sacewicz, dr n. med. Roman
Krupiński, prof. dr hab. med. Jan Komorowski, dr n. med. Sebastian
Niedźwiecki, prof. dr hab. med. Krzysztof Kuzdak, Daniel Seehofer, MD,
Nada Rayes, MD, Frank Ulrich, MD, Jian-Miao Liu, dr n. med. Michał
Kusiński, Vesna Ilic, Jerome Bignon, Neila Hajem, Joanna WdzieczakBakala – nagroda naukowa pierwszego stopnia za cykl prac opublikowanych
w latach 2007-2009 Badania nad rolą angiogennych czynników wzrostowych
w patogenezie nowotworów gruczołów dokrewnych;



dr hab. prof. nadzw. Mirosław Topol, dr med. Michał Polguj, dr med. Adrian
Masłoń, dr med. Teresa Gabryniak – nagroda naukowa trzeciego stopnia
za cykl prac anatomicznych dotyczących zmienności unaczynienia chłonnego
płuc i zmienności unaczynienia wątroby u człowieka;



prof. dr hab. n. med. Cezary Watała, dr Magdalena Boncler, Błażej Rychlik,
dr Bogusława Luzak, Elena Lapshina, Elena Sudnikovich, Ewa Słomińska,
Ilya Zavodnik, dr Jacek Golański, Magdalena Bartuś, mgr inż. Magdalena
Helińska, Magdalena Łomnicka, Marcin Dobaczewski, dr Marcin Różalski,
Piotr Kaźmierczak, Stefan Chłopicki, dr Tomasz Przygodzki, Zdena
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Durackova – nagroda naukowa pierwszego stopnia za cykl publikacji
w czasopismach o IF równym 6,372;


prof. dr hab. n. med. Cezary Watała, Aleksandr Drapeza, Barbara Kostka,
Dzimitry Szcharbin, Elena Lapshina, Ilya Zavodnik, Ingrid Zitnanova, Iveta
Waczulíková, dr Jacek Golański, Jerzy Gębicki, Jozef Carsky, Leszek
Markuszewski, Lev Zavodnik, Marcin Dobaczewski, Marek Nocuń, Monika
Asztemborska, Olga Ulicna, Piotr Kaźmierczak, Stefan Chłopicki, Valery
Loban, Zdena Durackova – nagroda naukowa pierwszego stopnia za cykl
publikacji w czasopismach o IF równym 6,851;



prof. dr hab. n. med. Cezary Watała, dr n. biol. Tomasz Przygodzki,
Magdalena Łabieniec, Jozef Cársky, Dominika Malinska, dr hab. n. med.
prof. nadzw. Jacek Rysz – nagroda naukowa trzeciego stopnia za publikację
Effects of resorcylidene aminoguanidine (RAG) on selected parameters of
isolated rat liver mitochondria o IF równym 3,077;



dr n. med. Karina Wierzbowska-Drabik, prof. Jarosław D. Kasprzak, prof.
Jarosław Drożdż, dr hab. n. med. Małgorzata Kurpesa, prof. dr hab. Maria
Krzemińska-Pakuła, dr n med. Michał Plewka, dr n med. Ewa Trzos, dr n
med. Tomasz Rechciński, dr n med. Łukasz Chrzanowski, dr n med. Tomasz
Waszyrowski, prof. Edyta Płońska-Gościniak, mgr Aneta Rózga – nagroda
naukowa drugiego stopnia za cykl publikacji o IF 4,188;



dr n. med. Michał Wilczyński, lek. med. Ewa Supady, lek. med. Piotr Loba,
dr n. med. Aleksandra Synder, dr n. med. Dorota Pałenga-Pydyn, prof. dr hab.
n. med. Wojciech Omulecki – nagroda naukowa drugiego stopnia za cykl 2
publikacji w czasopiśmie z IF o łącznej wartości przekraczającej 4;



prof. dr hab. n. chem. Andrzej Wróblewski, dr n. farm. Dorota G. Piotrowska,
mgr inż. Joanna Drozd – nagroda naukowa pierwszego stopnia za cykl
publikacji o IF równym 6,385;
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dr n. med. Magdalena Zakrzewska, prof. dr hab. n. med. Radzisław Kordek,
dr hab. n. med. prof. nadzw. Piotr Rieske, dr n. med. Grażyna Pasz-Walczak,
prof. dr hab. Paweł P. Liberski, mgr dr n. med. Małgorzata Szybka, mgr dr n.
med. Dominika Kulczycka-Wojdala, mgr dr n. med. Izabela Zawlik, dr n.
med. Dorota Jesionek-Kupnicka, mgr dr n. med. Robert Stawski, prof. dr hab.
n. med. Wojciech Biernat, lek. Tomasz Papierz, dr hab. n. med. Krzysztof
Zakrzewski – nagroda naukowa drugiego stopnia za cykl prac poświęconych
analizie heterogenności zaburzeń molekularnych genu TP53 w chorobach
nowotworowych,

opartej

na

wykorzystaniu

kompleksowych

metod

analitycznych poprawiających możliwości diagnostyczne obecności zmiany
i ocenę jej klinicznego znaczenia;


dr hab. n. farm. Jadwiga Zalewska-Kaszubska, dr n. farm. Dorota Górska, dr
n. farm. Wanda Dyr., prof. dr hab. n. med. Elżbieta Czarnecka – nagroda
naukowa drugiego stopnia za cykl publikacji opublikowany w latach 20072009 w czasopismach z łącznym IF > 4,0. pod wspólnym tematem Wpływ
leków stosowanych w terapii zespołu zależności alkoholowej na spożycie
alkoholu w warunkach wolnego wyboru oraz na poziom endogennej betaendorfiny u szczurów wysoko preferujących alkohol etylowy;



prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kula, dr hab. n. med. Jolanta SłowikowskaHilczer, dr n. med. Renata Walczak-Jędrzejowska – nagroda za promocję
uczelni, tj. współautorstwo cyklu 10 prac oryginalnych o łącznym Impact
Factor 49,518, które są wynikiem współpracy Katedry Andrologii
i

Endokrynologii

Płodności

Uniwersytetu

Medycznego

w

Łodzi

z międzynarodowym konsorcjum ośrodków badawczych w ramach 5 PR
Komisji Europejskiej w programie EMAS (European Male Aging Study);


dr hab. n. farm. prof. nadzw. Elżbieta Budzisz, dr n. farm. Marek Różalski,
prof. dr hab. n. med. Małgorzata Czyż, dr Bolesław Karwowski, dr Agata
Szuławska-Mroczek, mgr Magdalena Grażul, mgr Magdalena Miernicka, mgr
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Urszula Krajewska, prof. Piotr Paneth, mgr Łukasz Szatkowski – nagroda
naukowa pierwszego stopnia za cykl 4 publikacji pt. Poszukiwanie związków
o aktywności przeciwnowotworowej w grupie pochodnych chromonu
z wybranymi jonami metali.

Do pozostałych wyróżnień i nagród przyznanych w 2010 r.
zaliczyć należy, m.in.:


międzynarodową nagrodę Eminent Scientist of the Year 2010, przyznaną
przez International Research Promotion Council prof. dr. hab. n. med.
Tadeuszowi Robakowi (kapituła nagrody doceniła wkład prof. Robaka w
rozwój hematologii oraz znaczenie prowadzonych przez niego badań
klinicznych z zakresu hematologii onkologicznej) i dr. Wojciechowi
Fendlerowi (od 2008 r. pracuje jako doktorant w Klinice Pediatrii, Onkologii,
Hematologii i Diabetologii, gdzie prowadzi badania z zakresu pediatrii,
genetykii neonatologii; jego prace, rozpoczęte jeszcze podczas studiów,
zaowocowały licznymi nagrodami i publikacjami z dziedziny neonatologii i
intensywnej terapii, co zostało dostrzeżone przez International Research
Promotion Council);



wyróżnienie dla dr. n. med. Sebastiana Niedźwieckiego w V konkursie
miesięcznika

„Forum

Akademickie"

za

artykuł

popularnonaukowy

pod hasłem „Skomplikowane i proste. Młodzi uczeni o swoich badaniach”,
za pracę o leczeniu raka tarczycy pt. W poszukiwaniu słabego punktu;


nagrody w IX edycji konkursu Fundacji na rzecz Wspierania i Rozwoju
Polskiej Farmacji i Medycyny na finansowanie projektów badawczych dla
prof. dr. hab. n. med. Wojciecha Młynarskiego z Kliniki Pediatrii, Onkologii,
Hematologii i Diabetologii I Katedry Pediatrii Wydziału Lekarskiego (tytuł
pracy: Przełamywanie lekooporności komórek dziecięcej ostrej białaczki
limfoblastycznej (ALL) wysokiego ryzyka, definiowanej obecnością mutacji
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genu IKZF1), dr. hab. n. med. prof. nadzw. Piotra Rieske z Zakładu Patologii
Molekularnej i Neuropatologii Katedry Onkologii, Wydziału Lekarskiego
(tytuł

pracy:

Poszukiwanie

przyczyn

eliminacji

komórek

glejaków

wielopostaciowych i gwiaździaków w standardowych warunkach hodowli in
vitro

jako

innowacyjne

podejście

przy

projektowaniu

terapii

przeciwnowotworowej) i dr hab. n. med. Annie Jurewicz z Kliniki Neurologii
Katedry Neurologii Wydziału Lekarskiego (tytuł pracy: Nowy receptor dla
amino-Nogo i jego patogenna rola w stwardnieniu rozsianym).

5.

DZIAŁALNOŚĆ KLINICZNA UM
Bazę kliniczną UM w Łodzi stanowią szpitale kliniczne, wobec

których Uczelnia pełni funkcje organu założycielskiego, oraz jednostki
uniwersyteckie (kliniki, oddziały kliniczne, zakłady) zlokalizowane na tzw.
„bazie obcej”, tj. w szpitalach wojewódzkich, miejskich oraz w Instytucie
„Centrum Zdrowia Matki Polki”.
Uniwersyteckie szpitale kliniczne (USK), zgodnie z dyspozycją
zawartą w przepisach Ustawy z dn. 30.06.1991 r. o zakładach opieki
zdrowotnej, zostały utworzone i działają w celu realizacji zadań
dydaktycznych i badawczych, w powiązaniu z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych i promocją zdrowia. Szpitale kliniczne przygotowują
do wykonywania zawodu medycznego i kształcenia osób wykonujących
zawód medyczny na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
USK prowadzone są w formie samodzielnych publicznych
zakładów

opieki

zdrowotnej,

pokrywających

koszty

działalności

i zobowiązań z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów.
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Działalność USK UM w Łodzi w 2010 r.

SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego
w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Czechosłowacka 8/10
Działalność CSK UM w Łodzi rozwijana jest w ramach
całodobowej i ambulatoryjnej opieki psychiatrycznej dla dorosłych
i młodzieży oraz opieki dermatologicznej dla dorosłych. Szpital realizuje
także szereg usług medycznych z zakresu medycyny nuklearnej, medycyny
zapobiegawczej, jak również immunologii, reumatologii i alergologii.
Wykaz klinik i zakładów szpitala przedstawiono poniżej.
Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
ul. Czechosłowacka 8/10
L.p. Nazwa kliniki/oddziału
1
Klinika Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych
Oddział Zaburzeń Psychotycznych
- pododdział dzienny
Oddział Psychiatrii Wieku Podeszłego

2

3

4
5
6
7

Klinika Zaburzeń Afektywnych

Liczba
łóżek
87
44
15
28

Oddział Zaburzeń Afektywnych
-pododdział dzienny
Oddział Diagnostyczno-Obserwacyjny

88
36
16
36

Klinika Psychiatrii Młodzieżowej

79

Oddzial Młodzieżowy

30

-pododdział dzienny
Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Młodzieży Hostel
Dzienny Ośrodek Terapeutyczny dla Młodzieży

4
14

Klinika Dermatologii i Wenerologii
Zakład Medycyny Zapobiegawczej
Zakład Medycyny Nuklearnej

30

Oddział Dzienny Medycyny Nuklearnej

2

31
3

Klinika Immunologii, Reumatologii i Alergologii
Oddział Dzienny Alergologii - odczulanie

Razem:

1
290
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Jednostka realizuje opiekę szpitalną na bazie pozostających
w jej dyspozycji 290 łóżek (218 łóżek na oddziałach stacjonarnych oraz 72
łóżka na oddziale dziennym). W 2010 r. (wg stanu na dn. 31.12.2010)
zatrudnienie w szpitalu zamknęło się liczbą 388,56 etatów, w tym 58,24
to etaty lekarskie. W omawianym okresie sprawozdawczym wzrosła
w stosunku do roku poprzedniego zarówno liczba hospitalizacji – 4 737
(w 2009 r. – odpowiednio 4 637), jak i udzielonych porad lekarskich –
86 453 (w 2009 r. – odpowiednio 79 688). Szpital zamknął działalność
2010 r., podobnie jak w 2009 r., ujemnym wynikiem finansowym,
aczkolwiek wygenerowana strata jest najniższą od 2006 r. i wyniosła (–)
843 639 zł. W stosunku do 2009 r. uległa ona zmniejszeniu o kwotę blisko
350 tys. zł. Wg dyrekcji CSK UM wpływ na prognozowany, osiągnięty
wynik finansowy miało w szczególności niedoszacowanie kosztów
zakontraktowanej z Narodowym Funduszem Zdrowia hospitalizacji
psychiatrycznej, stanowiącej ok. 70% przychodów z NFZ, oraz wciąż
odczuwalne skutki podwyżek wynagrodzeń z 2008 r.
Zarząd Szpitala podejmuje nieprzerwanie działania zmierzające
do poprawy wyniku finansowego i odzyskania płynności finansowej.
Wdrażany program naprawczy oraz kontynuowana restrukturyzacja
jednostki przyniosła wymierne efekty w postaci zmniejszenia poziomu
zobowiązań wymagalnych, redukcji zatrudnienia oraz zmiany form
zatrudnienia

części

działalności

Szpitala.

lekarzy

w

poradniach,

Zmniejszenie

poprawy

wskaźników

kosztów działalności jednostki

dokonało się poprzez ograniczenie zatrudnienia (12.2010 w stosunku
do 12.2009 – 20 etatów), redukcję kosztów: zużycia materiałów (o ok.
147,5 tys. zł), wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników (o ok. 500
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tys. zł), pozostałych kosztów (o blisko 675 tys. zł), zmianę formy
zatrudniania lekarzy pracujących w poradniach z etatowego na umowy
cywilnoprawne,

likwidację

nieopłacalnych,

nierentownych

działów

Szpitala. Pomimo ujemnego wyniku finansowego Szpital zmniejszył
zobowiązania zarówno krótko-, jak i długoterminowe.
Podsumowując, należy stwierdzić, że tendencja spadkowa z lat
poprzednich została zatrzymana, a sytuacja ekonomiczna Szpitala ulega
poprawie. W związku z prowadzoną działalnością medyczną kliniki
Szpitala realizowały działalność naukowo-badawczą samodzielnie oraz we
współpracy z innymi ośrodkami naukowymi, a także w ramach
międzynarodowych

programów

badawczych.

Efektem

prowadzonej

działalności były rozliczne publikacje zamieszczane w czasopismach
krajowych i zagranicznych, publikacje książkowe, organizacja oraz udział
w tematycznych konferencjach, zjazdach i sympozjach.

SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z siedzibą w Łodzi,
ul. Kopcińskiego 22
Placówka jest szpitalem wieloprofilowym, na bazie którego
zlokalizowanych jest czternaście specjalistycznych klinik, Szpitalny
Oddział Ratunkowy, Stacja Dializ oraz liczne poradnie. Szpital posiada
łącznie 390 łóżek oraz 34 stanowiska dializacyjne.
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Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 im. Norberta Barlickiego
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Kopcińskiego 22
L.p. Nazwa kliniki/oddziału
1
Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii
2
Klinika Chorób Przewodu Pokarmowego
3
Klinika Nefrologii Hipertensjologii i Transplantologii Nerek
Pododdział Dializ

Liczba
łóżek
24
21
25
1 stanowisko
dializacyjne

4

Klinika Neurologii

34

5

Zaklad Anestezjologii i Intensywnej Terapii

8

Klinika Pneumonologii i Alergologii

21

Pododdział Kardiologiczny

8
12

6

9

Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii
Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
Klinika Chirurgii Gastroenterologicznej, Onkologicznej i Ogólnej

10

Klinika Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej

29

11

Klinika Neurochirurgii i Onkologii Układu Nerwowego
Klinika Chorób Oczu

40

12
13

Klinika Otolaryngologii i Laryngologii Onkologicznej

35

14

Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej

28

15

Szpitalny Oddział Ratunkowy

7
8

16

Stacja dializ

Razem:

25
34

41

5
33 stanowiska
dializacyjne

390

W 2010 r. w Szpitalu odnotowano 37 844 hospitalizacje (w 2009 r.
– odpowiednio 39 153) i udzielono 142 092 porad (w 2009 r. –
odpowiednio 135 838). Na koniec 2010 r. zatrudnienie w Szpitalu wynosiło
– 1 147,34 etatów, z czego 329,34 to etaty lekarskie.
Kolejny rok z rzędu Szpital zakończył działalność dodatnim
wynikiem finansowym, wypracowując zysk w kwocie netto 4 319 865 zł.
Osiągnięty wynik jest znacznie lepszy od pierwotnie zakładanego,
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aczkolwiek zwraca uwagę fakt, że rentowność placówki odnotowana
w 2010 r. jest jedną z niższych realizowanych na przestrzeni ostatnich
pięciu

lat.

Powyższe

budzi

niepokój

dyrekcji

Szpitala

(mimo

zadowalającego wyniku finansowego), co do możliwości generowania
dodatnich wyników finansowych w dającej się przewidzieć przyszłości.
Placówka posiada liczne certyfikaty, w tym:


certyfikat

„Szpital

bez

bólu”,

przyznany

w

29.03.2010

r.

przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu. Certyfikat przyznany został
na okres 3 lat, po upływie którego Szpital poddany zostanie ponownej
kontroli. Obecnie certyfikaty PTBB posiadają 63 szpitale i 16
oddziałów szpitalnych w kraju;


certyfikaty ISO 9001:2008, ISO 140001:2005 oraz BS OHSAS
18001:2007, nadane. 19.11.2010 r. przez IQNet z Qality Austria.
Szpital, aby świadczyć usługi medyczne najlepszej jakości

i na wysokim poziomie etycznym, z myślą o pacjentach oraz personelu,
podejmuje działania mające na celu poprawę warunków lokalowych
(poprzez remonty) oraz zakup nowoczesnego sprzętu. W 2010 r.
zrealizowane zostały niżej wymienione inwestycje:


przeprowadzono gruntowną modernizację pomieszczeń poradni
przyszpitalnych oraz wzniesiono budynek centralnej rejestracji. Celem
powyższego

jest

dostosowanie

pomieszczeń

przychodni

wykorzystywanej do celów udzielania świadczeń z zakresu specjalistki
ambulatoryjnej i POZ do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dn.10.11.2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać

104

pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczania i urządzenia
zakładu opieki zdrowotnej*;


w celu polepszenia m.in. warunków lokalowych i sanitarnych,
w związku z zaleceniami pokontrolnymi, realizowanymi projektami
unijnymi oraz innymi czynnikami zewnętrznymi, przeprowadzono
prace modernizacyjno-adaptacyjne w następujących jednostkach
organizacyjnych

Szpitala:

Oddziale

Klinicznym

Chirurgii

Gastroenterologicznej, Onkologicznej i Ogólnej, Oddziale Klinicznym
Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddziale Klinicznym Nefrologii,
Hipertensjologii i Transplantologii Nerek, Oddziale Klinicznym
Okulistyki, Oddziale Klinicznym Diabetologii.
Przeprowadzone działania przyczyniły się do poprawy komfortu
pracy pracowników, pacjentów oraz innych osób przebywających
na terenie poszczególnych oddziałów.
Warto nadmienić, że:


23.03.2010 r. Szpital podpisał umowę o dofinansowanie projektu
Adaptacja pomieszczeń i wyposażenie w sprzęt medyczny OKAiIT USK
nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi, gm. M. Łódź, pow. m. łódzki, woj.
łódzkie. Projekt współfinansowany jest przez UE ze środków EFRR
w ramach POIiŚ 2007-2013. Wartość projektu: 10 039 690,15 zł
(wartość dofinansowania z UE: 8 500 000 zł);



w celu poprawy dostępności pacjentów do usług e-zdrowia, dzięki
informatyzacji usług zdrowotnych świadczonych przez poradnie

*

Dz. U. z 2006 r. nr 213, poz. 1568.
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przyszpitalne, Szpital w sierpniu 2010 r. aplikował o środki unijne
dla projektu Informatyzacja i pacjent – wdrożenie innowacyjnych
technik w funkcjonowaniu centralnej rejestracji i poradni przy USK nr
1im. N. Barlickiego w Łodzi w ramach RPO dla Województwa
Łódzkiego na lata 2007-2013 – Działanie IV.2 E – usługi publiczne,
Oś Priorytetowa IV Społeczeństwo Informacyjne. W grudniu 2010 r.
wyżej wymieniony projekt zakwalifikowano do dofinansowania
przez UE z EFRR. Całkowita wartość projektu – 2 637 440,78 zł
(wartość dofinansowania – 2 017 642,20 zł).

Dzięki realizacji

projektu średnio 5 094 osoby rocznie będą miały możliwość rejestracji
w poradni w trybie on-line. Wdrożenie systemu w poradniach
przyszpitalnych pozwoli na znaczne oszczędności czasu pacjentów
oraz optymalizację pracy personelu rejestracji.
Szpital posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę, dzięki której
nieustannie rozwija działalności leczniczą, badawczą oraz edukacyjną.
Dyrekcja placówki podejmuje starania, aby Szpital był profesjonalny,
nowoczesny, bezpieczny i przyjazny tak dla pacjentów, jak i pracowników
oraz uczących się w nim studentów. Prowadzona konsekwentnie
restrukturyzacja oraz ciągłe doskonalenie metod zarządzania umożliwiają
utrzymanie wysokiego poziomu usług. Powyższe powoduje, że Szpital
zajmuje wysokie miejsca w dorocznie publikowanych rankingach:


w organizowanym przez dziennik „Rzeczpospolita" wraz z Centrum
Monitorowania
Rankingu

Jakości

Szpitali

w

2010,

Ochronie
w

Zdrowia

kategorii

Ogólnopolskim

"Szpitale

publiczne

wielospecjalistyczne i onkologiczne", USK nr 1 im. N. Barlickiego
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w Łodzi został sklasyfikowany na 7. miejscu w kraju. W tegorocznym
rankingu udział wzięło 256 szpitali z całego kraju. Podobnie
jak w latach ubiegłych, eksperci z Centrum Monitorowania Jakości
w Ochronie Zdrowia, oceniając placówki z całego kraju, kładli nacisk
szczególnie na zagadnienia związane z zarządzaniem (wymogi
sanitarne,

infrastrukturę,

kondycję

finansową),

jakość

opieki

(otrzymane certyfikaty i akredytacje) oraz jakość opieki nad pacjentem
(warunki w salach, kwalifikacje personelu). Aż w 5 na 15 różnych
obszarów działalności placówek medycznych Szpital otrzymał 100%
punktów. Dyrekcję doceniono m.in. za zarządzanie, stan budynków,
politykę lekową, zasilanie w media i instalacje, a lekarzy za doskonałą
diagnostykę. Placówka od lat jest niekwestionowanym liderem
w województwie, uznawanym za „najlepszy Szpital w województwie
łódzkim”;


24.01.2011 r. w Warszawie, z udziałem minister Ewy Kopacz, odbyła
się XI edycja uroczystej gali wręczenia statuetek w prestiżowym
konkursie Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny,
organizowanym przez redakcję miesięcznika „Menedżer Zdrowia”.
Kapituła konkursu wyłoniła zwycięzców w 6 kategoriach. W kategorii
Menedżer Roku 2010 w Ochronie Zdrowia – SPZOZ, w znakomitym
gronie osób wyróżnionych znalazł się Dyrektor USK nr 1 im. N.
Barlickiego w Łodzi prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna. Pan profesor
znalazł się również po raz kolejny wśród laureatów Gali Stu 2010,
organizowanej przez dwutygodnik „Puls Medycyny”, podczas której
ogłoszono listę najbardziej wpływowych osób w ochronie zdrowia
w Polsce w 2010 r. Eksperci powołani przez „Puls Medycyny”
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oceniali dokonania laureatów w 2010 r., ich reputację zawodową, sieć
powiązań i wpływów oraz siłę publicznego oddziaływania.

SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii
Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralny Szpital
Weteranów z siedzibą w Łodzi, ul. Żeromskiego 113
Od dn. 31.03.2010 USK im. WAM – CSW funkcjonuje
jako największa uniwersytecka placówka w regionie łódzkim, w związku
z przyłączeniem USK nr 3 im. S. Sterlinga. Placówka jest szpitalem
wieloprofilowym, zapewniającym kompleksowość udzielanych świadczeń
medycznych poprzez zlokalizowanie szeregu klinik, oddziałów klinicznych
i zakładów diagnostycznych, gabinetów specjalistycznych oraz szeroko
rozbudowanej podstawowej opieki zdrowotnej na terenie siedziby przy ul.
Żeromskiego 113, w budynku przy pl. Hallera oraz w budynkach
przy ul. Sterlinga i Wierzbowej. Wykaz klinik szpitala przedstawiono
na kolejnej stronie.
Szpital na koniec 2010 r. dysponował 643 łóżkami. W roku
sprawozdawczym liczba zrealizowanych hospitalizacji wyniosła 31 131
(w 2009 r. łącznie USK nr 2 oraz USK nr 5 – odpowiednio 24 117),
a udzielonych porad – 270 302 ( w 2009 – odpowiednio 217 149). Fuzja
szpitali przyczyniła się do zmiany poziomu zatrudnienia, które zamyka
2010 r. liczbą 1 759 etatów, w tym 403,11 to etaty lekarskie. Placówka
zamknęła

działalność

2010

r.

ujemnym

wynikiem

finansowym

poprzez wygenerowanie straty w kwocie netto (–) 4 698 072 zł.
Uzasadnieniem dla powyższego według dyrekcji Szpitala jest:
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konieczność utworzenia odpisu aktualizującego na należności
kwestionowane przez NFZ z tytułu nadwykonań z roku 2010 r.
w wysokości 4 869 314,25 zł. (o zapłatę należnych z tytułu leczenia
pacjentów kwot dyrekcja placówki wystąpiła przeciwko NFZ
z roszczeniem sądowym);



fakt przyłączenia do USK im. WAM – CSW, USK nr 3 im. S.
Sterlinga,

obciążonego

w

momencie

przyłączenia

ujemnymi

funduszami własnymi.
W 2010 r. Szpital wzbogacił posiadaną bazę diagnostyczną
o kolejny nowoczesny sprzęt specjalistyczny, w tym:


współfinansowaną przez uczelnię najnowocześniejszą w kraju Gamma
– Kamerę SPECT/CT;



wyposażenie Zakładu Patomorfologii i Cytopatologii Klinicznej
w sprzęt najnowszej generacji do automatycznego przygotowywania
preparatów mikroskopowych.
Dyrekcja Szpitala podejmuje wciąż liczne działania służące

dalszemu rozwojowi jednostki.
warunków

lokalowych

do

W 2010 r. w ramach dostosowywania
wymogów

UE

oddano

do

użytku

zmodernizowane i nowocześnie wyposażone kliniki oraz jeden zakład
diagnostyczny, w tym: Klinikę Chirurgii Klatki Piersiowej, Chirurgii
Ogólnej

i

Onkologicznej,

Klinikę

Urologii,

Zakład

Diagnostyki

Laboratoryjnej i Biochemii Klinicznej oraz całodobowe Centrum
Endoskopowego Leczenia Krwawień.
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Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Centralny Szpital Weteranów
L.p. Nazwa kliniki/oddziału
Klinika Ortopedii
1
Kliniczny Oddział Chirurgii Ręki
2
Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej, Chirurgii Ogólnej i
Onkologicznej
3
I Klinika Urologii
4
Klinika Neurochirurgii i Chirurgii Nerwów Obwodowych
5
Klinika Neurologii i Epileptologii z Oddz. Udarowym
6
Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii
7
Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej
8
Klinika Okulistyki i Rehabilitacji Wzroku
9
Klinika Kardiologii Interwencyjnej, Kardiodiabetologii i Rehabilitacji
10 Kardiologicznej
11
12
13
14

Liczba
łóżek
15
9
42
24
28
38
26
15
26
31
4

Kliniczny Oddział Chirurgii Twarzowo-Szczękowej i Rekonstrukcyjnej
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Kliniczny Oddział Rehabilitacji Pourazowej
Oddział Kliniczny Artroskopii, Chirurgii Małoinwazyjnej i
Traumatologii Sportowej

6
16
4
34

Klinika Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Medycyny Rodzinnej
16 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
17 Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych
18 Klinika Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej
Klinika Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej z Oddziałem Dziennego
19 Pobytu
20 Klinika Chorób Wewnętrznych i Rehabilitacji Kardiologicznej
21 Klinika Dermatologii Ogólnej, Estetycznej i Dermatochirurgii
Klinika Kardiologii z Oddziałem Intensywnego Nadzoru
22 Kardiologicznego
23 Klinika Kardiochirurgii z Oddziałem Intensywnej Terapii
24 Klinika Endokrynologii
Razem:
15

Przeprowadzona

została

również

4
26
56
30
22
12
73
67
35
643

informatyzacja

Szpitala

poprzez wprowadzenie programu „Bliżej Pacjenta” i wdrożenie e-usług
medycznych.
Dzięki kadrze Szpitala, którą stanowią najwyższej klasy specjaliści
(32 profesorów nauk medycznych, 20 doktorów habilitowanych, 223
doktorów

nauk

medycznych

oraz

317

lekarzy

medycyny),
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oraz inwestowaniu w najnowszą wiedzę technologiczną w placówce
przeprowadzane są nowatorskie zabiegi operacyjne:


jedyna w Polsce operacja rekonstrukcji oczodołu przy wykorzystaniu
technologii szybkiego prototypowania (Oddział Kliniczny Chirurgii
Twarzowo-Szczękowej);



jedyny w regionie przeszczep warstwowy rogówki (Klinika Okulistyki
i

Rehabilitacji

Wzrokowej).

Innowacyjna

metoda

pozwala

na wyleczenie dwóch pacjentów dzięki pobranej od dawcy jednej
rogówce;


ablacja serca z użyciem systemu elektroanatomicznego CARTO
(Klinika Kardiologii Interwencyjnej i Kardiodiabetologicznej);



jedyna w regionie bezinwazyjna operacja nadgarstka (dzięki
współpracy polsko-szwedzkiego zespołu lekarskiego w Klinice
Chirurgii Ręki );



nowoczesne operacje leczenia deformacji stóp w Klinice Ortopedii
i Traumatologii.
USK im. WAM – CSW otrzymał w 2010 r. certyfikat ISO norm

9001:2008. Certyfikat ten jest świadectwem wdrożenia w placówce
Systemu Zarządzania Jakością, którym objęte zostały następujące usługi:
pomoc

doraźna,

diagnostyczne,

z

leczenie

szpitalne,

wyjątkiem

lecznictwo

Zakładu

otwarte

Diagnostyki

i

usługi

Laboratoryjnej

i Biochemii Klinicznej, ze względu na trwające prace przygotowujące
Zakład do wdrożenia normy PN-EN ISO 15189:2007 „Laboratoria
medyczne – szczególne wymagania dotyczące jakości i kompetencji".
System Zarządzania Jakością, zgodny z normą ISO 9001:2008, oznacza
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w praktyce wypełnianie z najwyższą sumiennością, według perfekcyjnie
skonstruowanych
zaangażowanie

procedur,
personelu,

takich

wartości

nieustanne

jak

dobro

doskonalenie,

pacjenta,
procesowe

i merytoryczne podejście do zarządzania każdym zasobem ludzkim
i materialnym w szpitalu. Procesy zostają poddane rzeczowej analizie
pod kątem funkcjonalności i wydajności, a wszelkie stwierdzone braki są
na bieżąco monitorowane i eliminowane w celu maksymalizacji efektu.
W ten sposób motto szpitala – Wasze zdrowie pod naszą troskliwą opieką
– staje się wymiernym elementem, a jego realizacja jest poddana ścisłej
weryfikacji i ciągłemu doskonaleniu. Pacjent ma pełne poczucie
bezpieczeństwa,
a

co

zainteresowania

najważniejsze,

ma

i

gwarancję

zaangażowania
najwyższej

personelu,
skuteczności

podejmowanych działań medycznych.
Wysoki poziom kadry medycznej, różnorodność, kompleksowość
oraz innowacyjność realizowanych w placówce usług medycznych,
profesjonalizm, rzetelność i odpowiedzialność za zdrowie pacjenta
docenione zostały także w ogólnopolskim konkursie „Perły Medycyny”,
w którym USK im. WAM – CSW uzyskał wyróżnienie w kategorii
„Szpitale wielospecjalistyczne powyżej 400 łóżek”.
Szpital zajął również I miejsce w województwie łódzkim
w konkursie „Lider Nowoczesnych Technologii”.
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SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 3 im. dr. Seweryna
Sterlinga Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z siedzibą w Łodzi,
ul. Sterlinga 1/3
Placówka funkcjonowała jako SP ZOZ do dn. 31.03.2010 r., kiedy
to nastąpiło połączenie Szpitala (poprzez przyłączenie) z USK im. WAM –
CSW. Jednostka zakończyła swoją działalność ujemnym wynikiem
finansowym na poziomie (-) 1 984 586,61 zł.

SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4 im. Marii Konopnickiej
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z siedzibą w Łodzi,
ul. Sporna 36/ 50
USK nr 4 jest szpitalem o szczególnym znaczeniu dla regionu
łódzkiego, ponieważ pacjentami jego są najmłodsi, tj. dzieci i młodzież
w

przedziale

wiekowym

do

18

lat.

Placówka

jest

szpitalem

wieloprofilowym. Zapewnia dzieciom kompleksową obsługę medyczną
(w tym onkologiczną), realizowaną na bazie funkcjonujących w niej klinik,
zakładów diagnostycznych i poradni. Wykaz klinik szpitala przedstawiono
na kolejnej stronie.
W 2010 r., mając w dyspozycji bazę 253 łóżek, zrealizowano
w Szpitalu 20 130 hospitalizacji (w 2009 r. – odpowiednio 19 222)
i udzielono 78 625 porad (w 2009 r. – 73 460).

113

Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 4 im. Marii Konopnickiej Uniwersytetu
Medycznego w Łodzi, ul. Sporna 36/50
L.p. Nazwa kliniki/oddziału
1
Klinika Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii
Oddział V – Oddział Pediatrii, Diabetologii i Nefrologii
Oddział VI – Oddział Pediatrii,Onkologii i Hematologii
Oddział VII –Oddział Onkologii i Hematologii Dziecięcej
2
Klinika Alergologii, Gastroenterologii i Żywienia Dzieci
Oddział IV – Oddział Pediatrii, Alergologii, Gastroenterologii i
Żywienia Dzieci dla Dzieci Starszych
Oddział VIII – Oddział Pediatrii, Alergologii, Gastroenterologii i
Żywienia Dzieci dla Dzieci Młodszych
3
Klinika Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości
Oddział III – Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości
Oddział XIII - Oddział Pulmunologiczny dla Dzieci
Oddział XIV - Oddział Neurologiczny dla Dzieci
Oddział XV - Oddział Rehabilitacyjny dla Dzieci
Oddział XVI - Oddział Patologii Noworodka
4
Klinika Kardiologii Dziecięcej
Oddział XI – Kardiologiczny i Reumatologiczny dla Dzieci
5
Klinika Chirurgii i Onkologii Dziecięcej
Oddział I – Oddział Leczenia Oparzeń z Pododdziałem Chirurgii
Noworodkowej i Niemowlęcej
Oddział X – Oddział Chirurgii i Onkologii Dziecięcej
Oddział XVII – Oddział Kliniczny Chirurgii i Urologii Dziecięcej
(rozliczamy oddział X, gdyż nie mamy zakontraktowanej urologii)
6
Klinika Otolaryngologii, Audiologii i Foniatrii Dziecięcej
Oddział IX – Oddział Otolaryngologii, Audiologii i Foniatrii Dziecięcej
7
Klinika Okulistyki Dziecięcej
Oddział XII – Oddział Okulistyki Dziecięcej
Oddział II – Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii dla Dzieci z
Pododdziałem Patologii Noworotka
8
Oddział Kliniczny Medycyny Ratunkowej dla Dzieci
9
Pracownia Polisomnografii Zakładu Diagnostyki i Leczenia Zaburzeń
10 Snu, Bezdechu Sennego i Chorób Układu Oddechowego
Razem:

Liczba
łóżek
64
23
21
20
45
21
24
20
10
2
3
2
3
18
18
52
12
30
10
22
22
8
8
13
8
3
253
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Przyjmując

za

cel

posiadanie

wykwalifikowanego

i zaangażowanego personelu medycznego, dyrekcja placówki stara się
prowadzić nowoczesną i perspektywiczną politykę kadrową, wspierając
pracowników

w

dążeniu

do

kariery

i

rozwoju

zawodowego

poprzez różnorodne formy dokształcania i podnoszenia kwalifikacji.
W 2010 r. Szpital odnotował 10 specjalizacji, w tym: 3 z onkologii
i

hematologii

dziecięcej,

2

z

pediatrii,

2

z

otolaryngologii,

po 1 z diabetologii, kardiologii dziecięcej, neonatologii, 3 doktoraty
oraz 1 habilitację.
W 2010 r. placówka

w niewielkim stopniu zwiększyła

zatrudnienie, osiągając poziom 617,75 etatów, z czego 111,42 to etaty
lekarskie. Kolejny rok sprawozdawczy Szpital zakończył dodatnim
wynikiem finansowym, osiągając zysk w kwocie 782 423 zł. Wartość
kontraktu na 2010 r. uległa zwiększeniu przez podpisanie nowych umów
i aneksów. Pozwoliło to na realizację świadczeń medycznych w większym
wymiarze i przyczyniło się do zwiększenia przychodów. Rok 2010
przyniósł

pozytywne

zmiany

w

zakresie

katalogów

świadczeń.

Powyższe pozwoliło Szpitalowi nie tylko lepiej wykonać kontrakt,
ale również zrealizować świadczenia ponadlimitowe, kwalifikowane
jako świadczenia ratujące życie.
W 2010 r. Szpital znacznie poprawił swoją sytuację finansową.
Zauważalny jest postępujący spadek zadłużenia placówki. Zwiększeniu
uległy bankowe środki finansowe, co poprawiło płynność finansową
jednostki, zmniejszyły się zobowiązania wobec pracowników, a poziom
zobowiązań wymagalnych zbliża się do minimum.
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Dyrekcja Szpitala podejmuje starania w celu zarówno podniesienia
standardu wykonywanych usług medycznych, jak i poprawy warunków
pobytu w placówce najmłodszych i ich opiekunów. W 2010 r. wykonano
m.in. kompleksową przebudowę oddziału VII. Planowana jest przebudowa
kolejnych oddziałów – V i III. Na przebudowę pomieszczeń III Oddziału
Propedeutyki

Pediatrii

i

Chorób

Metabolicznych

Szpital

uzyskał

dofinansowanie z EFRR i wsparcie Ministra Zdrowia na realizację zadania
inwestycyjnego Przebudowa stacji transformatorowej oraz infrastruktury
elektrycznej w SP ZOZ USK nr 4 w Łodzi.
W 2010 r. baza sprzętowa jednostki wzbogaciła się o aparaturę
medyczną przekazaną przez fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Szpital otrzymał ponadto z Ministerstwa Zdrowia środki
w wysokości ok. 3,5 mln zł na zakup rezonansu magnetycznego
w ramach realizacji programu zwalczania chorób nowotworowych na rok
2011.
Oceniana wysoko działalność Szpitala, profesjonalizm i oddanie
wykwalifikowanej kadry medycznej oraz jakość udzielanych świadczeń
znajdują

potwierdzenie

w

zajęciu

przez

placówkę

II

miejsca

w ogólnopolskim konkursie „Perły Medycyny 2010”, w kategorii szpitale
wielospecjalistyczne poniżej 400 łóżek.
USK nr 4 został także finalistą Ogólnopolskiego Rankingu Szpitali
w kategorii szpitali publicznych „Bezpieczny Szpital 2010”. Ranking
ten organizowany jest przez dziennik „Rzeczpospolita” oraz Centrum
Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.
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SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 6 Instytut Stomatologii
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z siedzibą w Łodzi,
ul. Pomorska 251
Placówka jest jednostką wysokospecjalistyczną, profilowaną,
ze względu na zakres świadczonych usług medycznych – usługi
stomatologiczne. O znaczeniu placówki decydują: poziom wysokich
kwalifikacji kadry medycznej, specjalistyczny sprzęt diagnostyczny
oraz bogaty wachlarz oferowanych usług w zakresie stomatologii. Wykaz
zakładów Szpitala przedstawiono poniżej.
Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 6 Instytut Stomatologii Uniwersytetu
Medycznego w Łodzi, ul. Pomorska 251
L.p. Nazwa zakładu
1
Zakład Periodontologii i Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej
2
Pracownia Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia
Zakład Ortodoncji
3
4
Zakład Stomatologii Ogólnej
5
Zakład Protetyki Stomatologicznej
6
Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego
7
8
9
10

Zakład Stomatologii Zachowawczej
Zakład Endodoncji
Zakład Chirurgii Stomatologicznej
Zakład Genetyki Klinicznej

Liczba
łóżek

2

Na koniec 2010 r. Instytut zatrudniał 317 osób na 230 etatach,
z czego 104,96 to etaty lekarskie. W Szpitalu 42 lekarzy odbywa staże
podyplomowe, a 16 jest na stażach specjalizacyjnych w ramach
rezydentury.

Szpital

prowadzi

Niepubliczne

Studium

Medyczne

dla higienistek stomatologicznych, w którym kształci się 48 słuchaczek.
Kontrakt z NFZ (wyższy w stosunku do 2009 r. o 13%)
zrealizowany został przez Szpital w 99%, liczba przyjętych pacjentów
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(łącznie z filią w Bełchatowie i Skierniewicach) zamknęła się liczbą 117
Na

764.

podkreślenie

zasługuje

zwiększenie

liczby

procedur

specjalistycznych o wyższej punktacji, co przy analogicznej liczbie
pacjentów jak w 2009 r. pozwoliło uzyskać wyższy dochód.
Szpital, podobnie jak w roku poprzedzającym, zakończył
działalność 2010 r. dodatnim wynikiem finansowym – dzięki korzystnej
relacji przychodów do poniesionych kosztów wypracowano zysk w kwocie
netto 431 392,16 zł. Wart podkreślenia jest fakt, że na uzyskanie
dodatniego wyniku finansowego w dużej mierze miał wpływ wprowadzony
uprzednio prowizyjny system wynagradzania lekarzy, w którym płace
zależą

od

wypracowanego

obrotu,

oraz

dbałość

o

oszczędne

gospodarowanie mieniem.
W 2010 r. Instytut wzbogacił swoją bazę sprzętową i aparaturową
dzięki darowiźnie od Fundacji WOŚP w postaci aparatu USG Philips iU22,
wraz z wyposażeniem, przeznaczonego dla Zakładu i Poradni Genetyki
Klinicznej, oraz zakup komputerowego systemu rejestracji i analizy zgryzu
T-SCAN, pozwalającego na skanowanie i odwzorowanie 3D uzębienia,
ułatwiającego protezowanie oraz dokumentację i archiwizowanie danych.
Jako najistotniejsze potrzeby inwestycyjne, niezbędne dla dalszego
rozwoju placówki, do realizacji w możliwie bliskiej przyszłości, dyrekcja
Szpitala wskazuje:


powiększenie i udoskonalenie bazy dydaktycznej w celu stworzenia
lepszych warunków kształcenia studentów – przyszłych lekarzy
dentystów oraz techników i pomocniczego personelu medycznego
dla potrzeb stomatologii;
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dostosowanie budynku Szpitala do przepisów rozporządzenia Ministra
Zdrowia

w

sprawie

wymagań,

jakim

powinny

odpowiadać

pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia
zakładu opieki zdrowotnej;


przeprowadzenie termomodernizacji – docieplenia budynku Szpitala,
wraz z wymianą okien oraz modernizacją systemu grzewczego
i instalacją kolektorów słonecznych.

Analiza działalności szpitali klinicznych w 2010 r. pozwala
na sformułowanie następujących wniosków:


nastąpił niewielki w stosunku do 2009 r. spadek liczby pacjentów
hospitalizowanych – łącznie 93 842 (ok. 0,7%), jak i udzielonych
porad – 695 236 (ok. 0,4%);



czas oczekiwania na oferowaną przez daną jednostkę usługę medyczną
w zakresie zarówno hospitalizacji, jak i usług specjalistycznych, jest
bardzo zróżnicowany i wynosi nadal od kilku do nawet kilkuset dni.
W celu likwidacji tak dużych kolejek, uwzględniając istniejące
potrzeby pacjentów, szpitale podejmują procesy restrukturyzacyjne
w celu zwiększenia zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych –
stosując elastyczną zmianę profilu łóżek w ramach posiadanej
w tym zakresie bazy.
Poniżej

przedstawiono

informacje

zbiorcze

o

działalności

medycznej szpitali klinicznych UM w 2010 r. i poziom zatrudnienia
w USK w 2010 r.
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Działalność medyczna USK UM w Łodzi w 2010 r.
W lecznictwie
otwartym

W lecznictwie zamkniętym

Lp:

średnia liczba
łóżek (do
statystyki)

Nazwa
szpitala

1

USKC

2
3
4
5

USK1
USKWAM
USK4
USK6

Oddział
stacjonarny
Oddział dzienny

Razem:

Liczba
pacjentów

Liczba osobodni

Średni okres
pobytu
chorego

Średnie
obłożenie
łóżka

Średnie
średnia liczba
wykorzystanie leczonych na jedno
łóżka
łóżko w okresie

218
72
390
643
253
2

3256
1481
37844
31131
20130

72987
18712
111456
165473
74755

22,42
12,63
2,95
5,32
3,71

199,96
73,96
305,36
453,35
204,81

334,80
259,89
285,78
257,35
295,47

14,94
20,57
97,04
48,42
79,57

1 578

93 842

443 383

4,72

1214,75

281,33

59,54

Wykorzystanie łóżek [%]

Ze średniego
obłożenia

Liczba porad
86 453
142 092
270 302
78 625
117 764

Z wykorzystania
(pracy) łóżka

91,73%
102,72%
78,30%
70,51%
80,95%

91,73%
102,72%
78,30%
70,51%
80,95%

77,08%

77,08%

695 236

Zatrudnienie w Uniwersyteckich Szpitalach Klinicznych
w 2010 r.

104,96

317

111,42

229,60

686

403,11

329,34

500

58,24

455

1 000

617,75

1 500

1759,00

1926
1233

1147,34

2 000

388,56

Liczba zatrudnionych

2 500

0

USKC

USK1

USKWAM

USK4

USK6

Szpitale Kliniczne
Liczba zatrudnionych osób

Liczba etatów

Liczba etatów lekarskich

Zatrudnienie w USK wg stanu na dn. 31.12.2010 r.
Główne

źródło

przychodów

szpitali

klinicznych

stanowiły

w 2010 r. środki uzyskane dzięki realizacji umów zawartych z NFZ
(ze

sprzedaży

świadczeń

zdrowotnych).

Wpływy

z

tego

tytułu

nie bilansowały jednak w pełni kosztów działalności statutowej większości
szpitali. Przyczyn
kontraktach

powyższego należy dopatrywać się w zbyt niskich

(szpitale

posiadają

zaplecze

lokalowe

i

kadrowe,
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aby realizować kontrakty w zwiększonym wymiarze; często wykazują
realizację usług medycznych ponad przyjęty umowami limit) oraz w zbyt
nisko, w niektórych przypadkach, skalkulowanych cenach za procedury
medyczne, nieodzwierciedlających faktycznych kosztów usługi medycznej
(w przypadku szpitali klinicznych bardzo wysokich).
Sumarycznie USK osiągnęły na koniec 2010 r. minimalną stratę
finansową w kwocie netto (-) 8 031,00 zł. Przychody i koszty oraz wynik
finansowy szpitali klinicznych w 2010 r. obrazuje poniższe zestawienie.
Wynik finansowy USK wg stanu na dn. 31.12.2010 r.
Przychody

Lp. Nazwa Szpitala
1
USKC
2
USK1
3 USKWAM
4
USK4
5
USK6
Razem:

Ogółem
29 772 152 zł
136 381 208 zł
186 612 916 zł
60 158 021 zł
19 885 634 zł
432 809 931 zł

W tym: Przychody netto
ze sprzedaży świadczeń
zdrowotnych:

27 286 665 zł
123 938 184 zł
166 573 663 zł
57 101 795 zł
15 287 609 zł
390 187 916 zł

Koszty ogółem
30 615 791 zł
132 061 343 zł
191 310 988 zł
59 375 597 zł
19 454 241 zł
432 817 961 zł

Zysk/strata
-843 639 zł
4 319 865 zł
-4 698 072 zł
782 423 zł
431 392 zł
-8 031 zł

Udział przychodów ze
sprzedaży świadczeń
zdrowotnych do przychodów
ogółem

91,65%
90,88%
89,26%
94,92%
76,88%
90,15%

Wiedza, umiejętności oraz starania zespołów kierowniczych,
a także zaangażowanie pracowników poszczególnych placówek sprawiają,
że sytuacja szpitali klinicznych podległych UM w Łodzi ulega stopniowej
poprawie. Trzy spośród pięciu szpitali wypracowały w 2010 r. zysk,
przeznaczając go bądź to na pokrycie straty osiągniętej w latach ubiegłych
(dotyczy USK nr 4 oraz USK nr 6 ), bądź też jak ma to miejsce
w przypadku USK nr 1 z przeznaczeniem na remont oddziału i nagrody
dla pracowników.
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Pozostałe dwa Szpitale (CSK oraz USK im. WAM) osiągnęły
co prawda ujemny wynik finansowy, ale wdrażane przez nie działania
restrukturyzacyjne, zmierzające do poprawienia sytuacji, pozwalają
wierzyć, że zarówno CSK, jak i USK

im. WAM

będą osiągać

w przyszłości wyniki finansowe dodatnie, wpływające na zmniejszenie,
a finalnie zniwelowanie istniejącego zadłużenia.
Uniwersyteckie

placówki

medyczne

zamknęły

2010

r.

zobowiązaniami w kwocie łącznej 107 842 408,00 zł, z czego 25 021
600,00 zł stanowiły zobowiązania wymagalne. Szczegółowe zestawienie
przedstawiono poniżej.
Poziom zobowiązań i należności USK wg stanu na dn. 31.12.2010 r.
Zobowiązania
Nazwa Szpitala Ogółem (+ rezerwy,
w tym wymagalne
bez f. specjalnych)

1
2
3
4
5

USKC
USK1
USKWAM
USK4
USK6
Razem:

Należności
Ogółem

w tym wymagalne

6 326 128 zł
25 327 744 zł
64 006 501 zł
10 731 378 zł
1 450 658 zł

1 437 112 zł
0 zł
23 568 899 zł
6 174 zł
9 415 zł

3 161 296 zł
17 210 841 zł
18 855 739 zł
8 863 345 zł
1 287 614 zł

76 618 zł
435 799 zł
330 915 zł
205 459 zł
68 688 zł

107 842 408 zł

25 021 600 zł

49 378 835 zł

1 117 478 zł

Warto pamiętać, że działalność kliniczna, dydaktyczna i naukowo-badawcza UM realizowana była również w 2010 r. w 38 klinikach
zlokalizowanych na bazie placówek nieakademickich, z którymi uczelnia
ma podpisane umowy, tj.: w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki”,
szpitalach wojewódzkich oraz miejskich.
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6.

SPRAWY STUDENCKIE
W tej części sprawozdania zawarto informacje dotyczące

studentów UM w Łodzi w 2010 r. Uwzględnione zostały sprawy bytowe
studentów oraz przyznana im pomoc materialna. Opisano działalność
Biura Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych w roku
i

sprawozdawczym

dokonano

przeglądu

organizacji

studenckich,

funkcjonujących w strukturze uczelni.

Pomoc materialna i sprawy bytowe studentów

6.1.

W
o

2010

charakterze

r.

770

socjalnym,

studentów
tj.

UM

stypendium

pobierało
socjalne,

stypendia
stypendium

na wyżywienie i/lub stypendium mieszkaniowe, czyli o 42 osoby więcej
w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. Wysokość
stypendiów socjalnych wahała się od 100 do 390 zł/miesiąc, a stypendia
mieszkaniowe i na wyżywienie kształtowały się na poziomie, odpowiednio
– 200 i 150 zł/miesiąc. Wysokość zapomogi, przyznawanej maksymalnie
dwa razy w roku, wyniosła do 1000 zł .
Stypendia za wyniki w nauce pobierało w 2010 r. 1182 osób,
tj.

o

32

osoby

mniej

w

stosunku

do

poprzedniego

okresu

sprawozdawczego. Ich wysokość wynosiła 150-430 zł/miesiąc i była
zależna od średniej ocen studenta.

Siedmiu studentów otrzymywało

stypendium Ministra Zdrowia, w tym 6 osób za osiągnięcia w nauce
oraz 1 osoba za osiągnięcia sportowe.
Stypendia za wyniki w sporcie (200 zł/miesiąc) pobierało 57 osób,
natomiast stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych 99 osób –
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w wysokości 150-350 zł/miesiąc. Łącznie studenci UM otrzymali wypłaty
na kwotę 7.072.270 zł*. Jest to o 264.456 zł więcej w porównaniu
do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
W 2010 r. UM w Łodzi dysponował 850 miejscami w trzech
domach

studenckich,

w

których

na

dzień

31.12.2010

r.

było

zakwaterowanych 842 osób. Jeden dom studencki był wyłączony
z użytkowania ze względu na prowadzony w nim remont generalny (350
miejsc).

6.2.

Akademickie Biuro Karier
Działalność Akademickiego Biura Karier (ABK) podyktowana jest

Ustawą z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy**. UM w Łodzi wpisany jest do rejestru podmiotów prowadzących
agencje zatrudnienia pod nr. 1794. Jednostką odpowiedzialną za ten obszar
działalności jest ABK.
Działania ABK UM w Łodzi w okresie sprawozdawczym
dotyczyły następujących płaszczyzn:
A. Aktywizacja zawodowa studentów i absolwentów, tj.:


zbieranie i klasyfikowanie ofert pracy oraz dostarczanie informacji
o rynku pracy, potencjalnych pracodawcach i targach pracy;

*
Zestawienie przychodów i kosztów pomocy materialnej dla studentów UM w 2010 r.
(uwzględniające sumaryczne kwoty poszczególnych kategorii stypendiów) przedstawiono
w podrozdziale 2.1.1. niniejszego sprawozdania.
**
Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415, z późn. zm.
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prowadzenie baz danych studentów i absolwentów oraz aktualizacja
listy firm współpracujących;



utrzymywanie i nawiązywanie nowych kontaktów z firmami
i instytucjami celem promowania absolwentów i studentów UM
w Łodzi;



udzielanie pomocy pracodawcom w doborze kandydatów do pracy.

B. Działalność skierowana na podnoszenie kwalifikacji studentów
i absolwentów, tj.:


dostarczanie informacji o kursach i szkoleniach podnoszących
kwalifikacje;



inicjowanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów doskonalących
umiejętności psychospołeczne;



dostarczanie informacji o praktykach i stażach;



udzielanie porad przez psychologa/doradcę zawodowego dotyczących
rozwoju własnego, kariery i pracy.

C. Działalność skierowana na podnoszenie poziomu wiedzy o rynku
pracy, tj.:


prowadzenie doradztwa zawodowego (indywidualnego i zbiorowego);



prowadzenie rozmów doradczych;



informowanie studentów i absolwentów o metodach aktywnego
poszukiwania pracy;
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badanie losów absolwentów UM w Łodzi w celu uzyskania informacji
mających wpływ na dostosowania oferty edukacyjnej do dynamicznie
zmieniającego się rynku pracy.
W

okresie

sprawozdawczym

Akademickie

Biuro

Karier

realizowało następujące zadania:


prowadzono bazy danych studentów i absolwentów – osób
poszukujących

zatrudnienia

lub

innej

pracy

zarobkowej

(zewidencjonowano 333 osoby, w tym: 253 kobiety, 178 osób do 25
roku życia, 153 osoby w wieku 25-50 lat oraz 2 osoby powyżej 50
roku życia);


zbierano i udostępniano oferty pracy stałej i czasowej w kraju i za
granicą (zebrano i udostępniono 250 ofert pracy w kraju i za granicą);



dostarczano studentom i absolwentom informacje o rynku pracy
i potencjalnych pracodawcach oraz o szkoleniach i kursach
podnoszących kompetencje;



przeprowadzano testy psychologiczne (20 osób, w tym: 15 kobiet,
10 osób w wieku do 25 lat oraz 10 osób w wieku 25-50);



prowadzono indywidualne konsultacje doradcze dla studentów
i absolwentów (67 osób, w tym: 48 kobiet, 34 osoby w wieku do 25 lat
oraz 33 w wieku 25-50). Porady dotyczyły m.in.: tworzenia
dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny), zachowania się
na rozmowie kwalifikacyjnej, aspektów związanych z mową ciała,
tworzeniem własnego wizerunku, uzyskania pomocy w dokonaniu
samooceny i uświadomieniu sobie życiowych priorytetów;
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przygotowano i przeprowadzono warsztaty rozwoju osobistego
i zawodowego ze studentami i absolwentami UM w Łodzi
z następujących tematów: Komunikacja interpersonalna (Łódź,
31.05.2010), Moje ciekawe CV (Łódź, 1.06.2010), Zarządzanie czasem
– skuteczność w pracy i życiu osobistym (Łódź, 20.11.2010),
Planowanie finansowe – jak osiągnąć niezależność finansową będąc
studentem (Łódź, 22.11.2010), Własna firma od pomysłu do realizacji
– jak założyć firmę w oparciu o dotację z Urzędu Pracy (Łódź,
24.11.2010),

Negocjacje

i

rozwiązywanie

konfliktu

(Łódź,

26.11.2010);


zorganizowano praktyki w ABK i przyjęto praktykantów (2.04.2010);



prowadzono badanie Losy absolwentów UM w Łodzi 2008/2009,
w ramach którego dostarczono studentom i absolwentom informacje
o przebiegu badania, zmodyfikowano i wprowadzono zmiany
do

ankiety

badawczej,

przeprowadzono

badania

pilotażowe,

pozyskano i klasyfikowano zebrane oświadczenia, zawierające zgodę
na udział w badaniu, napływające od absolwentów. Opracowano
zebrany materiał i sporządzono raport z Badania losów absolwentów
UM w Łodzi 2008/09. Przekazano wyniki badań w postaci raportu
władzom

Uczelni,

władzom

poszczególnych

wydziałów

oraz podstawowym jednostkom organizacyjnym.
Ponadto przeprowadzono akcję zbierania i wstępnej oceny
wniosków studentów kierunku biotechnologia, w związku z prowadzoną
akcją przyznawania stypendiów programu UM „Młodzi w Łodzi”.
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W zakresie współpracy z uczelnią i podstawowymi jednostkami
uczelnianymi ABK w okresie sprawozdawczym koordynowało i wspierało
poszczególne działy UM w Łodzi w pozyskiwaniu staży z PUP.
Ponadto aktywność ABK w okresie sprawozdawczym polegała na:


zorganizowaniu

i

przeprowadzeniu

warsztatów

integracyjnych

dla studentów przyjętych na I rok studiów na UM w Łodzi (Łódź,
28.09.2010, 9.10.2010);


przeprowadzaniu zajęć integracyjnych dla osób przyjętych na I rok
studiów na UM w Łodzi w ramach organizowanych przez Samorząd
Studentów tzw. „obozów roku zero” (Łazy, 6-8.09.2010; Poronin,
19-21.09.2010);



przygotowaniu dla studentów współpracujących z Działem Rekrutacji
i BPiW UM w Łodzi szkolenia z autoprezentacji.
W zakresie współpracy z pracodawcami ABK podejmowało

następujące działania:


zaplanowano

i

przeprowadzono

targi

pracy

Dzień

Kariery

na Wydziale Farmaceutycznym (Łódź, 14.04.2010), w których udział
wzięły firmy i instytucje: Zakłady Farmaceutyczne Polfa-Łódź SA;
EMO-FARM Sp. z o.o.; LEK S.A. – Sandoz TechOps; apteki MEDIQ;
DOZ S.A.; A-Team Recruitment; Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena
Eris SA; Diagnostyka Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Sp.k.; Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Łodzi; Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.; Wojewódzki
Urząd Pracy w Łodzi (działy: EURES - Europejskie Służby
Zatrudnienia,

Punkt

Informacyjny

EFS,

Centrum

Informacji
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i Planowania Kariery Zawodowej); Laboratorium Kosmetyczne Dr
Irena Eris SA, Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny; Pracuj.pl;
Młodzi w Łodzi;


uzupełniano bazę firm zainteresowanych współpracą z ABK,
w ramach nadsyłanych ofert pracy i praktyk (zebrano i udostępniono
250 ofert pracy, w kraju i za granicą);



zorganizowano spotkanie ze studentami i absolwentami „Możliwości
pracy w branży medycznej w krajach UE” (Łódź, 17.05.2010);



wzięto

udział

w

badaniu

organizowanym

przez

Regionalne

Obserwatorium Rynku pracy w Łodzi (WUP w Łodzi) „Diagnoza
działań pomocowych na rzecz osób aktywnie poszukujących pracy”
(17.05 – 11.06.2010);
Ponadto

pracownicy

brali

ABK

udział

w

następujących

szkoleniach, targach pracy, konferencjach, spotkaniach:


I Konferencja HRcamp „Droga do gwiazd, czyli o tym, jak budować
wizerunek pożądanego pracodawcy” (Warszawa, 18.02.2010);



Akademickie Targi Pracy organizowane przez Politechnikę Łódzką
(Łódź, 16.03.2010);



„I

Forum

dyskusyjne

doświadczeń,
organizowane

wspólne
przez

uczelnianych
problemy,

PWSZ

w

biur

karier

–

wymiana

najlepsze

rozwiązania”,

Skierniewicach

(Skierniewice,

19.04.2010);


spotkanie

organizowane

przez

Wydział

Międzynarodowego

Pośrednictwa Pracy WUP w Łodzi (Łódź, 10.05.2010);
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targi International Medical Career Days (Warszawa, 15-16.05.2010);



BioForum (Łódź, 20.05.2010);



spotkanie „Od studenta do biznesmena” (Łódź, 23.06.2010);



spotkanie organizowane przez Regionalne Obserwatorium Rynku
pracy w Łodzi (WUP w Łodzi) „Stan i perspektywy rozwoju zasobów
pracy w branżach regionu łódzkiego” (Łódź, 28.06.2010);



spotkanie organizowane przez Urząd Miasta Łodzi w sprawie
monitorowania losów zawodowych absolwentów w kontekście
promocji „Łodzi akademickiej” (Łódź, 18.10.2010);



VI Uniwersyteckie Targi Pracy, organizowane przez Uniwersytet
Łódzki (Łódź, 21.10.2010);



VI Medyczne Targi Pracy, organizowane przez Warszawski
Uniwersytet Medyczny (Warszawa, 27.10.2010);



konferencja dotycząca działalności agencji zatrudnienia w kontekście
znowelizowanej Ustawy z dn. 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy, organizowana przez WUP w Łodzi (Łódź,
27.10.2010);



spotkanie organizowane przez Regionalne Obserwatorium Rynku
Pracy w Łodzi (WUP w Łodzi) „Pilnie zatrudnię…”. Prezentacja
wyników badań dotyczących popytu na pracę w kontekście sytuacji
gospodarczej regionu łódzkiego (Łódź, 4.11.2010);



konferencja „BIZSHOW # 1 – rozpocznij swój biznes” (Łódź,
3.12.2010).
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6.3.

Biuro Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych
Biuro Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych

(KBON) w 2010 r. wypełniało swoje cele statutowe. Działania Biura były
skupione na bieżącej pomocy niepełnosprawnym i przewlekle chorym
studentom poprzez identyfikowanie potrzeb i problemów oraz oczekiwań
osób niepełnosprawnych, tak aby w pełni mogły korzystać z oferty
edukacyjnej UM.
Studentom niepełnosprawnym udzielana jest pomoc finansowa
w postaci stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych. W roku
akademickim 2009/2010 procedura jego przyznawania uległa zmianie.
KBON przygotowuje opinię na podstawie orzeczenia o stopniu
niepełnosprawności (lub równoważnego) dla komisji przyznających wyżej
wymienione stypendia.
W ramach wypełniania przez uczelnię zadań związanych
z rehabilitacją leczniczą studenci mogli się ubiegać o dofinansowanie
do turnusu rehabilitacyjnego. Postępowanie kontrolne nr 13/KW/10,
przeprowadzone w grudniu 2010 r. na podstawie upoważnienia nr 13/2010,
dotyczące „wniosków o przyznanie stypendium specjalnego, pomocy
socjalnej dla studentów niepełnosprawnych” w okresie objętym kontrolą, tj.
roku akademickim 2009/2010, nie wykazało żadnych nieprawidłowości.
W okresie 07.10.2009 r. – 10.11.2010 r. przeprowadzono
monitoring sytuacji studentów niepełnosprawnych celem dokładnego
poznania problemów, z jakimi spotykają się podczas studiów na UM,
i w efekcie stworzenia warunków umożliwiających pełen udział w procesie
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kształcenia. Zastosowano metodę wywiadu kwestionariuszowego. Na
podstawie uzyskanych informacji podejmowane są kolejne działania, tj.:


wnioskowanie

o

dostosowanie

procesu

edukacyjnego

do indywidualnych potrzeb – pomoc w uzyskaniu IOS, ITS;


pomoc w uzyskaniu treści wykładów/notatek w formie elektronicznej
lub

kserokopii

w

przypadku

posiadanego

orzeczenia

o niepełnosprawności;


konsultacje z zakresu prawa pracy;



opiniowanie w celu uzyskania miejsca w akademiku.
Pozostałe działania zrealizowane przez KBON w 2010 r. to:



prace

w

przygotowaniu

Regulaminu

przyznawania

pomocy

materialnej dla studentów UM oraz zakresu obowiązków KBON;


pozyskiwanie funduszy dla celów realizacji regulaminowych zadań
Biura – finansowania inwestycji związanej z likwidacją barier
architektonicznych w campusie UM w Łodzi przy pl. Hallera; udział
w opracowaniu merytorycznym części wniosku o dofinansowanie
projektu POKL Nowatorskie nauczanie na Uniwersytecie Równych
Szans – rozwój uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów
kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy,
dotyczącym działań mających na celu stworzenie warunków
umożliwiających pełniejsze uczestnictwo osób niepełnosprawnych
we wszystkich wymiarach życia akademickiego (i wyrównanie szans
edukacyjnych);

132



prowadzenie konsultacji dla studentów (m.in. pomoc w wypełnianiu
wniosków kierowanych do PFRON-u, prawo pracy);



prowadzenie konsultacji w zakresie wyboru kierunków studiów
w oparciu o indywidualne możliwości kandydata i dostępność danego
kierunku;



współorganizowanie z ABK oraz Młodą Farmacją Łódź – Sekcją
Studencką PTF „Dnia Kariery” na Wydziale Farmaceutycznym
(14.04.2010 r.) – targi pracy, kariery, zdrowia i urody obejmowały
stoiska firm oraz warsztaty;



zakup sprzętu sportowego dla Studium Wychowania Fizycznego;



przygotowanie

sprawozdań

statystycznych

dotyczących

niepełnosprawnych studentów m.in. dla Kwestury, GUS;


promowanie UM jako uczelni bez barier, przyjaznej osobom
niepełnosprawnym, współpraca z BPiW, współpraca z instytucjami
rządowymi, samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi
(PFRON, FIRR);



współpraca z Łódzkim Oddziałem Polskiej Organizacji Pracodawców
Osób Niepełnosprawnych – dostarczanie studentom informacji
na temat szkoleń, ofert pracy;



współpraca z Politechniką Łódzką oraz Uniwersytetem Łódzkim;



prace
do

w

grupie

uwzględnienia

roboczej,

powołanej

wnioskowanych

przez

zmian

w

FIRR,

dążącej

ustawie

Prawo

o szkolnictwie wyższym oraz uzyskania od MNiSW szczegółowych
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zasad wykorzystania dotacji na zadania związane z kształceniem
i rehabilitacją leczniczą studentów niepełnosprawnych;


udział w warsztatach, szkoleniach oraz konferencjach podnoszących
kompetencje, tj.:
 szkolenie „Pozyskiwanie funduszy unijnych z POKL przez szkoły
wyższe” (Warszawa, 25-26.03.2010);
 konkurs dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie – Lodołamacze
2010 – Gala Regionalna (25.05.2010);
 Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki – stoisko ogólnouczelniane,
działania promocyjno-informacyjne (Łódź, Manufaktura, 24.04.2010);
 szkolenie

dotyczące

funkcjonowania

spółdzielni

socjalnych

–

Międzynarodowa Fundacja Kobiet (Łódź, 29.07.2010);
 konferencja „Pełnosprawny student IV” (Kraków, 25.10.2010);
 wizyta studyjna BON UJ – III Krakowskie Dni Integracji (Kraków,
25.10.2010);
 konferencja „Niepełnosprawni w Łodzi” oraz udział w badaniach
(Politechnika Łódzka i Uniwersytet Łódzki, 07.12.2010).

6.4.

Samorząd Studentów UM w Łodzi
W roku sprawozdawczym Samorząd Studentów UM w Łodzi

podjął następujące inicjatywy:


spotkanie z panią prorektor prof. dr hab. n. med. Anną Jegier;



obóz narciarski 2010;



wybory miss UM w Łodzi;
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mecz piłki nożnej samorząd vs władza UM;



impreza kulturalno-rozrywkowa „Spring Party”;



spotkanie z władzami UM w Łodzi;



„Pharma wiedzy" – konferencja w Starogardzie Szczecińskim
(wyjechało 100 studentów);



organizacja „Juwenaliów 2010”, maj 2010 i Majówka 2010;



organizacja obozu Polańczyk 2010;



organizacja obozu szkoleniowego na patent żeglarza jachtowego
Mazury 2010;



organizacja rejsu turystycznego Mazury 2010;



organizacja obozu studenckiego Chorwacja 2010;



organizacja „obozu roku zero” Łazy i Poronin;



impreza integracyjna dla studentów pierwszego roku „Primalia 2010”;



imprezy integracyjne wszystkich wydziałów UM w Łodzi;



impreza kulturalno-rozrywkowa „Medykalia 2010”;



akcja Mikołajki 2010;



zbiórka darów dla powodzian z Sandomierza;



zbiórka żywności dla zwierząt ze schroniska;



wybory do Uczelnianej Rady Samorządu Studentów;



wykład otwarty na temat dopalaczy;



kurs szycia chirurgicznego, kurs EKG i kurs pierwszej pomocy;



wyjazd sylwestrowy.
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7.

BIBLIOTEKA GŁÓWNA i DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
System

biblioteczno-informacyjny

UM

tworzyła

Biblioteka

Główna i 22 biblioteki zakładowe. Zlikwidowano 3 biblioteki zakładowe,
tj. Bibliotekę Katedry Endokrynologii, Bibliotekę Katedry Gruźlicy
i Chorób Płuc oraz Bibliotekę Katedry Dermatologii.
Stan zinwentaryzowanego księgozbioru systemu biblioteczno-informacyjnego UM (na 31.12.2010 r.) wynosi 458 543 jednostki
o wartości 15 611 135,96 zł. W załączniku nr 6 umieszczono szczegółowe
zestawienie dotyczące stanu księgozbioru – ilościowego i wartościowego –
oraz

systemu

biblioteczno-informacyjnego

UM;

uwzględniono

w nim m.in. wpływy księgozbioru i wydatki w roku sprawozdawczym,
pozycje zagubione, zakupione, otrzymane w darach i w drodze wymiany
oraz prenumeraty.
Ogółem wydatki na materiały biblioteczne w 2010 r. wyniosły
781 675,55 zł, w tym: Biblioteka Główna – 518 466,81 zł (zakup książek
i zbiorów specjalnych – 181 489,05; prenumerata – 336 977,76) i biblioteki
zakładowe – 263 208,74 zł (odpowiednio – 131 761,11 i 131 447,63).
W przypadku Biblioteki Głównej przez księgi ubytków druków
zwartych przeprowadzono 1 025 vol. o wartości 3 287,28 zł. Są to pozycje
zagubione, za które czytelnicy wpłacili ekwiwalent pieniężny lub odkupili
w zamian inne wydawnictwa oraz książki z dziedziny medycyny
wojskowej, przekazane do Biblioteki Wydziału Wojskowo-Lekarskiego.
Natomiast w przypadku bibliotek zakładowych ogółem ubyło 39 493
vol. /jedn. o wartości 120 279,14 zł, w tym: 1 245 vol. książek (79 676,34
zł),

3 864 vol. czasopism (40 399,25 zł). Są to książki po likwidacji
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Biblioteki Katedry Dermatologii oraz zbiory specjalne z Biblioteki
Wydziału Wojskowo-Lekarskiego.
W Wypożyczalni Miejscowej zarejestrowano 14 558 kont
czytelniczych (w tym kont studentów UM w Łodzi – 9 840, pracowników
UM w Łodzi – 2 059, innych – 2 660). Liczba czytelników aktywnych
(jednostkowych wypożyczeń) ukształtowała się na poziomie 4 130,
przy liczbie wypożyczeń równej 26 809 vol.

(w tym 19 382 vol.

podręczników i skryptów oraz 7 427 vol. literatury naukowej).
W roku sprawozdawczym Czytelnię Ogólną odwiedziło 5 359 osób
(w tym nauczyciele akademiccy UM – 1 038, studenci UM – 3 076, inni –
1 245). Wykorzystano 65 064 jednostek zbiorów bibliotecznych (w tym
2 220 vol. podręczników i skryptów, 1 764 vol. dzieł naukowych, 60 263
numery czasopism oraz 817 jednostek zbiorów specjalnych).
W 2010 r. do krajowych bibliotek naukowych wysłano 204
zamówienia, zrealizowano 186 na 183 artykuły z czasopism oraz 3
jednostki zbiorów specjalnych (rozprawy doktorskie i habilitacyjne).
Z innych bibliotek wpłynęły 1 433 zamówienia, w tym 1 zagraniczne,
z czego zrealizowano 1 304 zamówienia na 1 274 artykuły z czasopism
oraz udostępniono 30 książek.
Kontrola zbiorów bibliotecznych (prowadzona w sposób ciągły,
etapami według planów 4-letnich) wykazała, co następuje:
a)

Biblioteka Główna:
 księgozbiór lekarski (książki) – sygnatury 140 001 – 159 600, 190
291 – 193 642, 545 001 – 552 630; doktoraty zagraniczne –
sygnatury 1 – 88 886;
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 księgozbiór studencki – sygnatury W100 001 – 120 318, 300 001 –
303 050;
b)

biblioteki zakładowe: Biblioteka Katedry Dermatologii (marzec);
Biblioteka

Oddziału

Stomatologicznego

Wydziału

Lekarskiego

(wrzesień/październik).
Przy użyciu elektronicznego systemu doc@med Biblioteka Główna
uzyskuje kopie artykułów z czasopism polskich i zagranicznych,
ze zbiorów polskich medycznych bibliotek uczelnianych i instytutowych.
Na tych samych zasadach udostępnia się innym placówkom o podobnym
profilu zbiory Biblioteki. Kopie zamówionych dokumentów w formacie pdf
przesyłane są na konto poczty elektronicznej zamawiającego w ciągu jednej
doby (z wyłączeniem dni wolnych od pracy). Zasób systemu jest oparty
na danych o zasobach czasopism znajdujących się 7 bibliotekach
krajowych uczelni medycznych: Białymstoku, Gdańsku, Lublinie, Łodzi,
Poznaniu, Szczecinie, Wrocławiu, i aktualnie zawiera 4 583 tytuły
czasopism (zagranicznych 3 250 i polskich 1 333) o tematyce
biomedycznej.
W 2010 r. zrealizowano 710 zamówień reprograficznych na 4 167
artykułów z czasopism naukowych, wykonując 29 207 stronic odbitek
kserograficznych. Do dyspozycji czytelników była również kserokopiarka
z funkcją samodzielnych rozliczeń.
Z Oddziału Informacji Naukowej, według rejestru odwiedzin,
skorzystało 2 702 użytkowników. Udzielono 3 643 informacji (1 208
bibliotecznych,
oraz

1 006 bibliograficznych

wykonano,

z

wykorzystaniem

baz

i 1 429 katalogowych)
danych,

301

zestawień
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bibliograficznych (3 632 stronice wydruków, w tym 24 zestawienia
dla doktorantów studiów stacjonarnych UM). Wykorzystano 1763 vol.
księgozbioru

podręcznego.

Oddział

dysponował

13

stanowiskami

komputerowymi: 6 pracujących w sieci do samodzielnej obsługi
czytelników (w tym

1 do poszukiwań w katalogu elektronicznym,

2 do obsługi baz sieciowych oraz 2 do prac wewnętrznych).
Dostęp
w

do

pełnotekstowych

elektronicznych
bazach

czasopism
mają

danych

zagranicznych

studenci,

doktoranci

oraz pracownicy naukowo-dydaktyczni UM, posiadający indywidualne
konta z możliwością

logowania się również spoza sieci uczelnianej.

Korzystanie z baz danych ułatwiały: wyszukiwarka AtoZ (Ebsco) –
pełniąca funkcję katalogu pełnotekstowych czasopism elektronicznych
oraz Link Solver – narzędzie linkujące, scalające zasoby elektroniczne
w jeden zintegrowany system. Statystyka wykorzystania elektronicznych
baz danych w 2010 r. przedstawia się następująco:
Nazwa
ScienceDirect
Proquest - Medical
Library
Proquest - różne
dziedziny
Ovid
Nature
Ebscohost
AtoZ - Ebsco
ACS Publications

Wydawca
Elsevier
Proquest

Full-text Abstract Wyszukania
27 586
5 045
4 275
8 392

2 568

11 240

10 456

3 813

113 665

4 169
Nature Publishing
Group
Ebsco Publishing
American Chemical
Society

ABE
Oxford University Oxford University
(od 1.10.2010)
Press

24 174

79
3 965

4 348

70 693
39 183

4 975

2 620

3 402

1 886

1 013

2 234

136

139

Stan skomputeryzowanych zbiorów bibliotecznych kształtował się
w 2010 r. następująco:


51 433 rekordy bibliograficzne (opisy) – dodano 2 215;



146 587 rekordów khw (haseł przedmiotowych) – dodano 8 903;



150 244 rekordy pozycji (egzemplarzy) – dodano 6 294;



zasób czasopism: 2 206 tytułów (2 359 egzemplarzy).
Ponadto w 2010 r. kontynuowano opracowanie szkoleń online

na platformie edukacyjnej Moodle, pozwalające poznać usługi oferowane
przez bibliotekę (bazy danych, czasopisma elektroniczne, katalogi
komputerowe)

oraz

przeprowadzono

zajęcia

dydaktyczne

online

z przysposobienia bibliotecznego dla 2 543 studentów I roku wszystkich
kierunków studiów, oraz dla 34 studentów Oddziału Studiów w Języku
Angielskim (metodą tradycyjną). Dla 70 słuchaczy I roku stacjonarnych
studiów doktoranckich przeprowadzono zajęcia z informacji naukowej
(4 grupy – 5 x 5 godz.) oraz dla doktorantów anglojęzycznych (3 osoby –
5 x 5 godz.).
W roku sprawozdawczym Biblioteka Główna zorganizowała:


warsztaty e-nauczania pt. „Wykorzystanie platformy edukacyjnej
Moodle

w

dydaktyce

bibliotecznej”

współorganizowane

przez Wydział Dziennikarstwa i Komunikacji SWSUS w Poznaniu
(28-29.01.);


szkolenie na temat działania platformy Web of Knowledge – JCR,
Web of Science (30.09.);
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prezentacje produktów elektronicznych firm: Proquest (9.02.), Elsevier
(4.03.), Thomson Reuters (24.03.), Wiley (16.11.);



wystawy:
 fotogramów pt. 65 lat wyższego szkolnictwa medycznego w Łodzi,
cykle:

Rektorzy

Akademii

Medycznej;

Komendanci-Rektorzy

Wojskowej Akademii Medycznej; Rektorzy Uniwersytetu Medycznego;
Inauguracja; Zajęcia kliniczne i dydaktyczne; Dyplomy; Budynki
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; CKD – inwestycja w przyszłość;
Muzeum Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; Nie samą nauką uczelnia
żyje; Chór Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;
 fotografii: edycja inauguracyjna wystawy stałej fotografii UM w Łodzi
pod patronatem JM Rektora UM; Gaudi z bliska – prof. dra hab. J.
Linieckiego, dr inż. B. Pabin-Szafko, dr inż. J. Szumilewicz;
 rycin: A. A. Iwanowa (anatomia ciała ludzkiego), N. N. Pirogowa
(organy ludzkie – chirurgia);

 wydawnictw UM.
W zakresie komputeryzacji w roku sprawozdawczym miały
miejsce takie zdarzenia jak:
a)

zainstalowano serwery wirtualne do obsługi:
 nowej wersji systemu Expertus;
 serwera dla platformy szkoleniowej Moodle;
 serwera Moodle na potrzeby współpracy między bibliotekami
wyższych uczelni medycznych w Polsce w zakresie opracowywania
materiałów dydaktycznych dla doktorantów;

141

 serwera WWW biblioteki;
 zaktualizowanej wersji systemu autoryzacji dostępów do zasobów
elektronicznych

(HAN)

–

dodatkowo

rozszerzono

licencję

do 25 jednoczesnych użytkowników;

b)

uruchomiono pracownię digitalizacyjną:


zakupiono

skaner

książkowy

A3,

2

stacje

opracowania

wraz z oprogramowaniem do prac graficznych, gilotynę, meble;


przeszkolono czterech pracowników z opracowania graficznego;



zeskanowano 16 pozycji

z księgozbioru Biblioteki Głównej

oraz w ramach współpracy z Biblioteką Politechniki Łódzkiej ok. 60
starodruków z Zakładu Historii Nauk i Medycyny Wojskowej UM;

c)

przeniesiono Uczelniany Punkt Personalizacji z CIT do Biblioteki
Głównej

(listopad) – serwer z danymi studentów, stanowisko

wydruku

(1 komputer) oraz 2 drukarki do legitymacji z zapasem

materiałów eksploatacyjnych;
d)

na potrzeby ŁASB zeskanowano katalogi kartkowe bibliotek AMuz
ASP, IMP, CBMiM PAN (ok. 200 000 kart);

e)

uruchomiono i skonfigurowano nowy firewall Fortigate 80C (styczeń);

f)

w serwisie szkoleniowym na platformie e-learningowej Moodle:
 udostępniono dla pracowników, doktorantów i studentów UM 40
modułów w ramach 15 kursów tematycznych z zakresu obsługi baz
danych;
 przeprowadzono

zajęcia

z

przysposobienia

bibliotecznego

–

zarejestrowanych 2 545 studentów I roku, zaliczyło test 1133 osób
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z

rocznika

2010/2011;

przysposobienia

jednocześnie

bibliotecznego

z

zamknięto

serwera

starą

WWW

wersję

biblioteki

oraz system zaliczeniowy;
 udostępniono

materiały

dla

słuchaczy

studiów

doktoranckich

z przedmiotu informacja naukowa, również w języku angielskim;
przeprowadzono zaliczenie na ocenę dla 67 słuchaczy (zaliczyło 65
osób ze średnią oceną 43,6 pkt na 48 możliwych);
 udostępniono materiały instruktażowe dotyczące wprowadzania
danych do bibliografii publikacji pracowników Uczelni;
 przygotowano materiały na potrzeby warsztatów z wykorzystania
platformy e-learningowej Moodle w dydaktyce bibliotecznej;
 zakupiono

sprzęt

elektroniczny:

7

zestawów

komputerowych

z monitorami, 1 switch, UPS sieciowy i 4 dyski twarde do pracowni
digitalizacyjnej o pojemności 2 TB.

W 2010 r. pracownicy Biblioteki brali udział w szkoleniach,
warsztatach, konferencjach:


System doc@med, Poznań, Biblioteka Główna UM (03);



przygotowanie wspólnej platformy edukacyjnej dydaktyki podyplomowej,
Warszawa, Biblioteka UW (04);



VI seminarium z cyklu „Nowoczesne muzea i galerie – WEB 2.0
w promocji i organizacji instytucji kultury”, Warszawa, Centrum
Promocji Informatyki (04);



konferencja naukowa „Transparency in Science, Open Access and
Scholarly Publishing”, Warszawa, PAN (05);



55 Międzynarodowe Targi Książki, Warszawa, Ars Polona (maj);

143



XXVIII Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych „Zasoby
biblioteczne na wyciągnięcie ręki – model własnościowy a model
otwarty”, Wrocław, AM im. Piastów Śląskich (06);



12th EAHIL European Conference of Medical and Health Libraries.
Discovering New Seas of Knowledge. Technologies, environments
and users in the future of health libraries, Lizbona – Portugalia (06);



IV Konferencja Biblioteki Politechniki Łódzkiej „Biblioteka w kryzysie
czy kryzys w bibliotece?”(06);



XVIII Zjazd redaktorów gazet akademickich, Gdańsk, Gdański UM (09);



XVI walne zgromadzenie federacji FIDES, Koszalin (09);



konferencja naukowa „Biblioteka otwarta na zmiany”, Olsztyn, UWM
(09);



Konferencja Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Wyższych,
Białystok, Biblioteka Uniwersytetu im. J. Giedroycia (09);



7 warsztaty „Biblioteki cyfrowe”, Poznań, Poznańskie Centrum
Superkomputerowo – Sieciowe (10);



XVI Targi Książki w Krakowie (11);



spotkanie dyrektorów bibliotek uczelni medycznych, Poznań, Biblioteka
Główna UM (11);



seminarium podsumowujące rezultaty polsko-norweskiego projektu
„Zostań profesjonalnym nauczycielem umiejętności informacyjnych”,
Kraków, Biblioteka Medyczna Collegium Medicum UJ (12);



III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zarządzanie informacją w
nauce”, Katowice, Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej; Instytut
Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego (12).
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W roku sprawozdawczym tworzono również bazy danych
publikacji pracowników uczelni za 2009 r. – wprowadzono ok. 4 000
rekordów bibliograficznych do bibliograficzno-bibliometrycznej bazy
danych Expertus, naniesiono wartości Impact Factor, punkty za publikacje
z listy MNiSW. Przygotowano do druku Bibliografię publikacji
pracowników Uniwersytetu Medycznego w Łodzi za 2009 r.
Z kolei na działalność wydawniczą Biblioteki złożyły się w 2010 r.:


Bibliografia publikacji pracowników UM w Łodzi za rok 2009 (pod
red. Ryszarda Żmudy) – skład komputerowy przygotowany do druku;



Forum Bibliotek Medycznych/Medical Library Forum (półrocznik) R.
3 2010 nr 1(5), 2(6) – druk i online (www.bg.umed.lodz.pl);



Kronikarz: rocznik UM w Łodzi, R. 7 2008/2009, R. 8 2009/2010 –
sporządzanie składu komputerowego.
Działalnością wydawniczą UM zajmuje się również Biuro

Promocji i Wydawnictw UM (BPiW). W roku sprawozdawczym do druku
oddano 4 skrypty o łącznym nakładzie 1100 egzemplarzy. Wydano także 9
prac habilitacyjnych oraz czasopismo „Biuletyn Informacyjny” – 9 wydań
w nakładzie łącznym 10100 (egz.).
W 2010 r. inne wydawnictwa – 15 tytułów – wydano w łącznym
nakładzie równym 5826 egzemplarzy, a były to: Księga pamiątkowa,
Jakość życia i opieka zdrowotna weteranów, Abstract Book, Plany
konferencji Juvenes Pro Medicina, Album na 65-lecie wyższego szkolnictwa
medycznego,

Bibliografia

publikacji

pracowników

UM

w Łodzi za rok 2008, „Biuletyn Informacyjny PTMSiK”, podręcznik
Postępy

rehabilitacji,

książka

50

lat

pod

znakiem

Eskulapa

145

i Hipokratesa, podręcznik Skupiając soczewki równości, 65-lecie
wydziałów medycznych w Łodzi, książka pt. Biologiczne, kulturowe
i społeczne przejawy stresu środowiskowego (…), podręcznik Wykłady w
ramach kursu do certyfikatu skriningowego badania serca płodu (pod red.
M. Liberskiej), 1950-2010. 60-lecie kardiologii w Szpitalu im. J. Sterlinga
(pod red. J. Drożdża), podręcznik Własność intelektualna (red. M.
Godycki-Ćwirko).
BPiW wydał w 2010 r. również zaproszenia w nakładzie 5 044
egzemplarzy, dzienniczki dla studentów – 1 870 sztuk oraz wydrukowano
9 270 sztuk wizytówek z logo uczelni.
Oprócz wyżej wymienionych wydawnictw w Dziale Wydawnictw
i Poligrafii zostało wykonanych wiele innych prac, takich jak: formularze,
ankiety, ulotki, kwestionariusze, obwoluty, dyplomy, testy egzaminacyjne
dla studentów, bindowanie oraz wiele innych druków, których szczegółowy
wykaz przedstawiono w załączniku nr 7.

8.

PROMOCJA UM
Działania

w

zakresie

promocji

Uniwersytetu

Medycznego

w Łodzi w roku 2010 prowadziło Biuro Promocji i Wydawnictw UM
(BPiW), a były to:
A. Projekty strategiczne:


opracowanie kampanii promocyjno-rekrutacyjnej na rok akademicki
2010/2011;
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budżetu

przygotowanie

zadaniowego

dla

realizacji

działań

promocyjnych;


przebudowa strony internetowej zgodnie z przyjętą strategią –
codzienna redakcja aktualności;



przebudowa oraz redakcja strony www.umed.pl/ang;



przygotowanie aplikacji do zarządzania wirtualną budową CKD;



przygotowanie strony internetowej i koszyka zakupów sklepu
internetowego www.umed.pl/sklep;



produkcja materiałów promocyjnych z logo UM w Łodzi;



uruchomienie serwisu bip.umed.lodz.pl;

B. Działania

administracyjne:

poszerzenie

zakresu

działalności

prowadzonej wcześniej przez Wydawnictwo w ramach posiadanych
zasobów;
C. Redakcja,

opracowanie,

druk

i

„Biuletynu

dystrybucja

Informacyjnego UM”;
D. Realizacja

wewnętrznych

zleceń

graficznych

komórek

ogólnouczelnianych;
E. Uroczystości ogólnouczelniane i wydziałowe:


uroczysta inauguracja roku akademickiego 2010/2011;



uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów absolwentom
Wydziałów:

Lekarskiego,

Wojskowo-Lekarskiego

i

Lekarsko-

-Dentystycznego;
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obchody „65-lecia Wyższego Szkolnictwa Medycznego w Łodzi”
(przygotowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych, m.in.
płyta chóru, album, torba papierowa);



obchody

„65-lecia

Łodzi

Akademickiej”

oraz

przygotowania

do wręczenia nagród dla dziennikarzy „Honor Academicus”;


rozdanie dyplomów absolwentom studiów anglojęzycznych;



grudniowe uroczyste posiedzenie Senatu UM w Łodzi, wręczenie
doktoratów i habilitacji;



jubileusze „60 lat Kardiologii w Szpitalu im. dr. S. Sterlinga” oraz
„120-lecie Szpitala” (m. in. przygotowanie pamiątkowego albumu);

F. Targi:


Wiosenne Targi Edukacyjne – Poznań, Warszawa, Bełchatów, Łódź,
Kraków, Kielce;



Salon Maturzystów – Kraków, Poznań, Łódź, Opole, Toruń,
Bydgoszcz, Wrocław, Katowice, Lublin, Warszawa, Rzeszów, Kielce;



targi edukacyjne w Zgierzu;

G. Wizyty w liceach z ofertą rekrutacyjną;
H. I Piknik dla Liceów Patronackich, zorganizowany na pl. Hallera;
I. Organizacja 16. edycji szkoły letniej, jednego z projektów
Fundacji Azja - Europa (ASEF);
J. Obsługa konferencji prasowych i opracowanie materiałów
dla mediów;
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K. Przygotowanie zestawu nośników promocyjno-informacyjnych,
m.in.: roll-upy, ścianka screen, ścianka adwall smart 3x4, banery,
flagi, proporczyki itp., tablice informacyjne, naklejki, namiot dla Koła
Medycyny Ratunkowej;
L. Przygotowanie

zestawu

narzędzi

promocyjnych

(nowe

wydawnictwa, ulotki, foldery, gadżety, materiały konferencyjne)
dla organizowanych i współorganizowanych wydarzeń w ramach
zadań promocyjnych uczelni oraz na rzecz wydarzeń organizowanych
przez jednostki UM;
M. Organizacja i współorganizacja wydarzeń promocyjnych uczelni:


posiedzenie

Konferencji

Rektorów

Akademickich

Uczelni

Medycznych;


festyn

sportowy

z

okazji

„65-lecia

Wyższego

Szkolnictwa

Medycznego w Łodzi”;


Drzwi Otwarte na Wydziale Nauk o Zdrowiu oraz Wydziale
Pielęgniarstwa i Położnictwa;



Regaty Ulicy Piotrkowskiej;



X Festiwal Nauki Techniki i Sztuki;



Miss Studentek UM w Łodzi;



Środkowoeuropejskie

Forum

Biotechnologii

i

Biobiznesu

BIOFORUM 2010 – 19-21 maja;


Dzień z Pielęgniarką i Położną;



wizyta polskiej delegacji w Brukseli podczas Open Days;
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I Ogólnopolskie Zawody Uczelni Medycznych w Ratownictwie
Medycznym;



Sportowe Juwenalia;



spotkania z młodzieżą licealną w ramach podpisanego porozumienia;



ulotka „startowa” dla studentów I roku;



obóz roku zero;



promocja Wydziału Wojskowo-Lekarskiego w liceach oraz podczas
wydarzeń towarzyszących promocji uczelni;



IFMSA „Kobiety w czerwieni" oraz „Faceci w czerni";



Konferencja JUVENES PRO MEDICINA;



Organizacja wykładów rektorskich w trzech liceach patronackich;



Noc Muzeów w Uniwersytecie Medycznym;



Juwenalia;



Uniwersytet Medyczny podczas VI Jarmarku Wojewódzkiego;



udział w majowym Święcie Łodzi;



Gala Biznesu 2010;

N. Prowadzenie foto-archiwum wydarzeń na UM;
O. Organizacja sesji zdjęciowej ze studentami UM w Łodzi;
P. Codzienny monitoring prasy i prowadzenie elektronicznego
archiwum informacji prasowych;
Q. Redakcja i dystrybucja wewnętrznego newslettera „Biumed”;
R. Aktualizacja baz danych serwisu www.umed.pl;
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S. Przygotowywanie,

testowanie

i

wdrażanie

nowych

funkcjonalności w serwisie www.umed.pl (np. stworzenie aplikacji
do przeglądania zdjęć z budowy auli CDUM);
T. Przygotowywanie nowego rozwiązania CMS;
U. Opracowywanie

stron

internetowych

dla

poszczególnych

jednostek uczelnianych, m.in.:


Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii http://www.umed.pl/anestezja



Zakład Biologii i Genetyki Medycznej - http://www.umed.pl/biolgen



Zakład Chemii Farmaceutycznej i Analizy Leków http://www.umed.pl/chemialekow



Katedra Biomedycznych Postaw Fizjoterapii http://www.umed.pl/katbiopodfiz



Klinika Psychiatrii Dorosłych - http://www.umed.pl/klinika_pd



Klinika Diabetologii i Chorób Przemiany Materii http://www.umed.pl/klinikadiabetologii



Klinika Pneumonologii i Alergologii http://www.umed.pl/klinikapneumalergo



Zakład Medycyny Sportowej - http://www.umed.pl/medsport



Obóz Zero - http://www.umed.pl/obozzero



Pracownia Ergonomii I Fizjologii Wysiłku Fizycznego http://www.umed.pl/praerg
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Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego http://www.umed.pl/stom.dziecieca



Zakład Kardiologii Inwazyjnej http://www.umed.pl/zakladkardiologiiinwazyjnej



Operacja Sukces - http://www.operacjasukces.umed.lodz.pl/



Euroanalityka - www.euroanalityka.umed.lodz



Katedra Onkologii - http://umed.pl/onkologia



I Katedra Kardiologii i Kardiochirurgii http://www.kardiologia.umed.pl



Mistrzostwa Polski w Ratownictwie Medycznym



Dział Programów Pomocowych
http://www.umed.pl/dpp/?plik=odziale&d=doc



Katedra Nauk Humanistycznych http://www.umed.pl/mknh



I Katedra Kardiologii i Kardiochirurgii
http://www.kardiologia.umed.pl



65-lecie Wyższego Szkolnictwa Medycznego w Łodzi
http://www.umed.pl/65lat

W. Reklama w mediach


kampania radiowa: Radio Eska Łódź, Radio Eska Bełchatów, Radio
Planeta;



ogłoszenia

prasowe:

„Gazeta

Wyborcza”,

„Rzeczpospolita”,

„Dziennik Gazeta Prawna”, „Newsweek”, „Głos Skierniewic”, „Twój
Kurier Regionalny”, „Tygodnik Extra Zduńska Wola, Sieradz, Łask”,
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„Tydzień

Trybunalski”,

„Polish

Market”,

„Dziennik Łódzki”,

„Informator SiS”, wpis do „Informatora ACI”, informatorów
„Perspektyw”, „Warsaw Voice”, „Nauki i Biznesu”;


reklamy telewizyjne: „Więcej niż medycyna” – powtórka programu
TV Toya, Nauka-Innowacje-Biznes – TVP3 Łódź;



reklama w Internecie: Pakiet Senatorski Perspektyw; Pakiet Srebrny
Centrum

Efekty,

trójwymiarowe

targi

kierunkistudiow.pl,
internetowe

miastotwoichstudiow.pl,

ACI,

trójwymiarowe

targi

internetowe Agora;


inne: citylighty oraz ekrany LCD – SiS, kampania reklamowa
w telewizji M, Informator Infoscan, wpis do Business Navigator

9.

KONTROLA DZIAŁALNOŚCI UCZELNI
W tej części sprawozdania przedstawiono wyniki z kontroli UM,

które przeprowadzono w roku sprawozdawczym. Informacje te dotyczą
przede wszystkim funkcjonowania Biura Nadzoru nad Szpitalami
Klinicznymi

i

Kontroli

Wewnętrznej

w

2010

r.

Uwzględniono

również kwestię bezpieczeństwa i higieny pracy w UM w Łodzi
oraz problem ochrony przeciwpożarowej w budynkach uczelni.

9.1.

Biuro Nadzoru nad Szpitalami Klinicznymi i Kontroli

Wewnętrznej
Komórką organizacyjną uczelni, która w 2010 r. – z racji zadań

wyznaczonych jej zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi
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– sprawowała bezpośredni nadzór nad działalnością szpitali
klinicznych, było Biuro Nadzoru nad Szpitalami Klinicznymi
i Kontroli Wewnętrznej. W okresie sprawozdawczym Biuro realizowało
wyznaczone zadania poprzez:


przeprowadzanie kontroli w zakładach opieki zdrowotnej, dla których
UM

jest

organem

założycielskim

w

zakresie

określonym

w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 18.11.1999 r. w sprawie
szczegółowych

zasad

sprawowania

nadzoru

nad

SP

ZOZ

i nad jednostkami transportu sanitarnego*, badając prawidłowość
działania jednostek w zakresie: realizacji zadań statutowych,
dostępności i poziomu udzielanych świadczeń, gospodarowania
mieniem i gospodarki finansowej, poprzez kontrolę i ocenę
jej legalności, gospodarności, celowości i rzetelności;


bieżącą analizę danych przekazywanych UM przez szpitale kliniczne;



przygotowywanie dokumentów dla władz UM, Ministerstwa Zdrowia,
Ministerstwa Finansów, GUS oraz innych instytucji na podstawie
opracowań zbiorczych merytorycznych i finansowych (doraźnych,
kwartalnych,

półrocznych

oraz

rocznych)

dostarczonych

przez placówki;


uczestniczenie w redagowaniu uchwał Senatu UM w Łodzi,
dotyczących szpitali klinicznych;

*

Dz.U. z 1999 Nr 94, poz. 1097.
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zbieranie i przekazywanie do Ministerstwa Zdrowia wniosków szpitali
klinicznych o zakup aparatury i sprzętu medycznego w ramach
dofinansowania z funduszu 46 – Zdrowie;



uczestniczenie w tworzeniu zbiorczych rocznych planów budżetowych
USK dla Ministerstwa Finansów;



zbieranie i przekazywanie do Ministerstwa Zdrowia wniosków
inwestycyjnych szpitali klinicznych;



zbieranie

danych

w

zakresie

dydaktyki

klinicznej

–

współuczestniczenie w podziale środków na dydaktykę;


współpracę ze szpitalami nieakademickimi, na bazie których
zlokalizowane są kliniki uniwersyteckie, w zakresie realizowanej
w nich dydaktyki klinicznej (przygotowywanie umów, nadzór
nad ich realizacją).
W 2010 r. Biuro Nadzoru nad Szpitalami Klinicznymi i Kontroli

Wewnętrznej przeprowadziło zgodnie z przyjętym planem kontrole
we wszystkich podległych zakładach opieki zdrowotnej:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM UM w Łodzi –
Centralny Szpital Weteranów, Łódź, ul. Żeromskiego 113
Termin przeprowadzenia kontroli: 29.12.2009 r. – 29.01.2010 r.
Zakres przedmiotowy (tematyka) kontroli:


dostępność świadczonych usług i ich zgodność ze statutem – poziom
realizacji umów na świadczenia zdrowotne zawartych z ŁOW NFZ,
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dostępność usług zdrowotnych w wybranych klinikach i dostępność
usług zdrowotnych w poradniach;


gospodarka

mieniem

–

gospodarka

sprzętem

medycznym,

w tym wykorzystanie i serwisowanie wybranych pozycji sprzętu
medycznego w kontrolowanych klinikach i poradniach i wdrożenie
do eksploatacji aparatury medycznej zakupionej w ramach dotacji
Ministerstwa Zdrowia z 2008 r.;


gospodarka finansowa – analiza planu finansowego: terminowość
regulowania zobowiązań, rozliczenie środków przyznanych w ramach
dotacji przez Ministerstwo Zdrowia i zamówienia publiczne
w zakresie realizacji dotacji Ministerstwa Zdrowia.
Protokół

kontroli

został

podpisany

(bez

zastrzeżeń)

przez kierownika jednostki w dn. 19.02.2010 r. Wystąpienie pokontrolne,
zawierające ocenę działalności kontrolowanej jednostki w zakresie objętym
kontrolą, przekazane zostało do Szpitala przez Biuro w dn. 03.03.2010 r.
Zastępca Dyrektora ds. Klinicznych Szpitala w piśmie z dn. 01.03.2010 r.
poinformował Biuro o działaniach podjętych w celu realizacji wydanych
zaleceń.

Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
ul. Czechosłowacka 8 / 10
Termin przeprowadzenia kontroli: 23.02.–26.03.2010 r. Zakres
przedmiotowy (tematyka) kontroli:
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dostępność świadczonych usług i ich zgodność ze statutem –
pełnomocnik ds. pacjenta, skargi i wnioski, działalność wybranych
komórek medycznych;



gospodarka mieniem – zamówienia publiczne – kontrola wybranych
postępowań i zakupów dokonywanych na podstawie art. 4 ust. 8
ustawy PZP;



gospodarka finansowa – wydatkowanie środków publicznych –
dotacje,

składników

inwentaryzacja

majątkowych

Szpitala

i prawidłowość naliczania stawek amortyzacyjnych;


realizacja zaleceń pokontrolnych.
Protokół

kontroli

został

podpisany

(bez

zastrzeżeń)

przez kierownika jednostki w dn. 21.04.2010 r. Wystąpienie pokontrolne,
zawierające ocenę działalności kontrolowanej jednostki w zakresie objętym
kontrolą, przekazane zostało do Szpitala przez Biuro w dn. 26.04.2010 r.
Dyrektor Szpitala poinformował Biuro w piśmie z dn. 20.05.2010 r.
o działaniach podjętych w celu realizacji wydanych zaleceń.
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego,
Łódź, ul. Kopcińskiego 22
Termin przeprowadzenia kontroli: 27.04.–28.05.2010 r. Zakres
przedmiotowy (tematyka) kontroli:


dostępność świadczonych usług i ich zgodność ze statutem –
działalność wybranych komórek medycznych, rozliczenia z NFZ,
procesy sądowe;
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gospodarka mieniem – kontrola wybranych postępowań o udzielenie
zamówienia publicznego i darowizn;



gospodarka finansowa – analiza sprawozdania finansowego 2009 r.,
dotacje z Ministerstwa Zdrowia – umowy trójstronne, rozliczanie
kosztów podróży służbowych oraz ryczałtów, dysponowanie środkami
ZFŚS i gospodarka kasą Szpitala;



realizacja

zaleceń

pokontrolnych

z

kontroli

przeprowadzonej

przez Biuro w 2009 r.
Protokół

kontroli

został

podpisany

(bez

zastrzeżeń)

przez kierownika jednostki w dn. 24.06.2010 r. Wystąpienie pokontrolne,
zawierające ocenę działalności kontrolowanej jednostki w zakresie objętym
kontrolą, przekazane zostało do Szpitala przez Biuro w dn. 30.06.2010 r.
Dyrektor Szpitala poinformował Biuro w piśmie z dn. 04.08.2010 r.
o działaniach podjętych w celu realizacji wydanych zaleceń.
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 6 – Instytut Stomatologii,
Łódź, ul. Pomorska 251
Termin przeprowadzenia kontroli: 23.06.–09.07.2010 r. Zakres
przedmiotowy (tematyka) kontroli:


dostępność świadczonych usług i ich zgodność ze statutem –
działalność wybranych komórek medycznych, skargi i wnioski;



gospodarka

mieniem

–

wybrane

postępowania

o

udzielenie

zamówienia publicznego i materiały medyczne – ilość, jakość, sposób
przechowywania;
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gospodarka finansowa – analiza sprawozdania finansowego za 2009 r.
(wyliczenie wskaźników finansowych, analiza planu rzeczowofinansowego za 2009 r. wraz z wykonaniem), windykacja należności,
terminowość

wypłat

wynagrodzeń

(odprowadzanie

podatku

dochodowego), godziny nadliczbowe;


realizacja zaleceń pokontrolnych.
Protokół

kontroli

został

podpisany

(bez

zastrzeżeń)

przez kierownika jednostki w dn. 29.072010 r. Wystąpienie pokontrolne
zawierające ocenę działalności kontrolowanej jednostki w zakresie objętym
kontrolą przekazane zostało do Szpitala przez Biuro w dn. 04.08.2010 r.
Dyrektor Szpitala poinformowała Biuro w piśmie z dn. 17.08.2010 r.
o działaniach podjętych w celu realizacji wydanych zaleceń.
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4 im. M. Konopnickiej,
Łódź, ul. Sporna 36/50
Termin przeprowadzenia kontroli: 30.08.–24.09.2010 r. Zakres
przedmiotowy (tematyka) kontroli:


dostępność świadczonych usług i ich zgodność ze statutem –
działalność wybranych komórek medycznych, rozliczenia z NFZ,
pełnomocnik ds. pacjenta;



gospodarka mieniem – kontrola wybranych postępowań o udzielenie
zamówienia publicznego i darowizn;



gospodarka finansowa – analiza sprawozdania finansowego za 2009 r.
wraz z omówieniem planu finansowego, wydatkowanie środków
publicznych (w szczególności dotacje z Ministerstwa Zdrowia), usługi
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obce (realizacja umów z podmiotami zewnętrznymi), dysponowanie
środkami ZFŚS;


realizacja zaleceń pokontrolnych.
Protokół

kontroli

został

podpisany

(bez

zastrzeżeń)

przez kierownika jednostki w dn. 22.10.2010 r. Wystąpienie pokontrolne
zawierające ocenę działalności kontrolowanej jednostki w zakresie objętym
kontrolą przekazane zostało do Szpitala przez Biuro w dn. 22.10.2010 r.
Dyrektor Szpitala ds. Lecznictwa poinformował Biuro w piśmie z dn.
21.12.2010 r. o działaniach podjętych w celu realizacji wydanych zaleceń.
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM UM w Łodzi – Centralny Szpital
Weteranów, Łódź, ul. Żeromskiego 113
Termin przeprowadzenia kontroli: 28.10.–10.12.2010 r. Zakres
przedmiotowy (tematyka) kontroli:


dostępność świadczonych usług i ich zgodność ze statutem –
działalność wybranych komórek medycznych i listy oczekujących
na udzielenie świadczeń medycznych;



gospodarka mieniem – kontrola wybranych postępowań o udzielenie
zamówienia

publicznego

oraz

najem

nieruchomości

i

lokali

użytkowych Szpitala;


gospodarka finansowa – analiza sprawozdania finansowego za 2009 r.
(sytuacja

finansowa

Szpitala

po

połączeniu

się

jednostek),

zobowiązania Szpitala, zużycie materiałów (leki, opatrunki, sprzęt
jednorazowego

użytku,

z

podziałem

na

ośrodki

kosztów),

inwentaryzacja materiałowa (leki, opatrunki, sprzęt jednorazowego

160

użytku) przeprowadzona w jednostce w 2009 i 2010 r. oraz realizacja
dotacji otrzymanych przez Szpital w okresie kontrolnym.
W przedmiocie realizacji zaleceń pokontrolnych z kontroli
przeprowadzonych przez Biuro w Szpitalu im. S. Sterlinga (w dn. 631.03.2009 r.) oraz w Szpitalu im. WAM (w dn. 29.12.2009–29.01.2010r.).
Protokół kontroli został podpisany (bez zastrzeżeń) przez kierownika
jednostki w dn. 28.02.2011r. Wystąpienie pokontrolne, zawierające ocenę
działalności kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą,
przekazane zostało do Szpitala przez Biuro w dn. 03.03.2011 r. Dyrektor
Szpitala w piśmie z dn. 31.03.2011 r. poinformował Biuro o działaniach
podjętych w celu realizacji wydanych zaleceń.

W okresie sprawozdawczym Biuro realizowało również zadania
w obszarze kontroli wewnętrznej.
W UM w Łodzi kontrola wewnętrzna przeprowadzana jest
co do zasady jako kontrola problemowa – obejmująca określone
zagadnienie,

wycinek

działalności

podmiotu

kontrolowanego,

w wyznaczonym odcinku czasowym (objęta jest planem kontroli). Kontrola
może również być przeprowadzona jako kontrola doraźna (realizowana
poza rocznym planem kontroli, polegająca na zbadaniu zasadności
zarzutów zawartych w skargach i zażaleniach oraz innych informacjach
o nieprawidłowym działaniu danych jednostek) lub jako kontrola
sprawdzająca (tj. obejmująca swym zakresem wykonanie wcześniejszych
zaleceń pokontrolnych i również realizowana w ramach kontroli
planowych).
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W 2010 r. pracownicy Biura przeprowadzili kontrole problemowe
jednostek organizacyjnych UM na podstawie planów kwartalnych,
sporządzonych w oparciu o roczny plan kontroli, uwzględniający komórki
organizacyjne przewidziane do kontroli oraz zakres tematyczny. Tak plan
roczny, jak i plany kwartalne zatwierdzone były przez Kanclerza UM
w Łodzi. Liczba i rodzaj przeprowadzonych w 2010 r. kontroli oraz liczba
jednostek poddanych czynnościom sprawdzającym, przedstawia się
następująco:
Kwartały
2010
I kwartał
II kwartał
III kwartał
IV kwartał
Ogółem

Kontrole
planowe
3
1
3
2
9

Kontrole
doraźne
3
1
4

Ogólna liczba
przeprowadzonych
kontroli
3
4
3
3
13

Liczba
skontrolowanych
jednostek
11
4
7
3
25

Wszystkie przeprowadzone kontrole zostały odnotowane w książce
kontroli, przechowywanej w sekretariacie Kanclerza UM w Łodzi.
I kwartał 2010 r.
Przeprowadzone zostały, zgodnie z zatwierdzonym planem
kwartalnym, 3 kontrole:


działając na podstawie upoważnienia nr 1/2010 z dn. 22.01.2010 r.
Dyrektora Biura Nadzoru nad Szpitalami Klinicznymi i Kontroli
Wewnętrznej UM, w terminie 25.01.-05.02.2010 r. przeprowadzono
kontrolę w Biurze Promocji i Wydawnictw UM w Łodzi. Temat
kontroli: „Działalność Biura w zakresie prawidłowości prowadzonej
gospodarki materiałowej”. W związku ze stwierdzonymi w trakcie
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kontroli nieprawidłowościami, pismem sformułowano zalecenia
pokontrolne przedłożone Dyrektorowi wyżej wymienionego Biura;


działając na podstawie upoważnienia nr 2/2010 z dn. 19.02.2010 r.
Dyrektora Biura Nadzoru nad Szpitalami Klinicznymi i Kontroli
Wewnętrznej, w terminie 22.02.-12.03.2010 r. przeprowadzono
kontrolę w pięciu dziekanatach wybranych wydziałów UM w Łodzi.
Temat kontroli:

„Odpłatność studentów za zajęcia dydaktyczne

na studiach niestacjonarnych w UM w Łodzi w okresie styczeń –
grudzień 2009 r.”. W wyniku stwierdzonych w trakcie kontroli
nieprawidłowości

w

Dziekanacie

Wydziału

Farmaceutycznego

wydano odpowiednie zalecenia pokontrolne;


działając na podstawie upoważnienia nr 3/2010 z dn. 23.03.2010 r.
Dyrektora Biura Nadzoru nad Szpitalami Klinicznymi i Kontroli
Wewnętrznej

UM

w

Łodzi,

w

terminie

18-31.03.2010

r.

przeprowadzono kontrolę problemową w wybranych jednostkach
organizacyjnych UM. Temat kontroli: „Ewidencja i rozliczanie
biletów komunikacji miejskiej obejmująca okres od 01.01.2009 r.
do dnia kontroli, tj. 31.03.2010 r.”. W związku z faktem, że w trakcie
kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w prowadzeniu ewidencji
i rozliczaniu biletów komunikacji miejskiej w kontrolowanych
jednostkach, odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych.
II kwartał 2010 r.
Przeprowadzone zostały 4 kontrole w tym: 1 kontrola zgodnie
z planem i 3 kontrole doraźne:
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w związku z pismem Dyrektora Biura Obsługi i Realizacji Zamówień
Publicznych UM z dn.19.03.2010 r. (BOiRZP/64/2010 ) Kanclerz UM
w Łodzi zlecił przeprowadzenie kontroli doraźnej w zakresie
celowości zakupu oraz sposobu przechowywania papieru. Kontrola,
po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, zakończona
została sporządzeniem notatki służbowej;



działając na podstawie upoważnienia nr 5/2010 z dn. 19.04.2010 r.
Dyrektora Biura Nadzoru nad Szpitalami Klinicznymi i Kontroli
Wewnętrznej UM w Łodzi

w terminie 26.05.-14.05.2010 r.

przeprowadzono kontrolę problemową w Dziale Spraw Bytowych
Studentów UM. Temat kontroli: „Kontrola dokumentacji dotyczącej
pomocy socjalnej dla studentów, ewidencja wypłat stypendiów” - rok
akademicki 2009/2010 do dnia kontroli. W sprawdzonej dokumentacji,
będącej podstawą przyznawania stypendiów i zapomóg, prowadzonej
w

Dziale

Spraw

Bytowych

Studentów,

nie

stwierdzono

nieprawidłowości i odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych;


działając na podstawie upoważnienia nr 7/2010 z dn. 07.06.2010 r.
Dyrektora Biura Nadzoru nad Szpitalami Klinicznymi i Kontroli
Wewnętrznej UM w Łodzi, w terminie od 08.-16.06.2010 r. specjalista
Biura z udziałem st. specjalisty Kwestury UM, przeprowadzili
kontrolę doraźną w Studium Doktoranckim UM. Temat kontroli:
„Rozliczenie opłat za studia w latach 2008, 2009, 2010”. Kontrolę
przeprowadzono na wniosek Kwestora UM w Łodzi. W związku
z wynikiem kontroli wystosowano do kierownika Studium wystąpienie
pokontrolne z zaleceniami pokontrolnymi;

164



działając na podstawie upoważnienia nr 8/2010 z dn. 17.06.2010 r.
Dyrektora Biura Nadzoru nad Szpitalami Klinicznymi i Kontroli
Wewnętrznej UM w Łodzi, w terminie 18-30.06.2010 r. specjalista
Biura z udziałem st. specjalisty Kwestury UM, przeprowadzili
kontrolę doraźną w Centrum ds. Organizacji i Obsługi Studiów
w Języku Angielskim. Temat kontroli: „Rozliczenie opłat za studia
w latach 2008, 2009, 2010”. Kontrolę przeprowadzono na wniosek
Kwestora UM w Łodzi. W związku z wynikiem kontroli wystosowano
do Pełnomocnika Rektora UM w Łodzi ds. Studiów w J. Angielskim
wystąpienie pokontrolne z zaleceniami pokontrolnymi.

III kwartał 2010 r.
Przeprowadzone zostały 3 kontrole, zgodnie z zatwierdzonym
planem (w

tym

zawieszoną

w

dn.

07.06.2010

r.

w

związku

z przeprowadzeniem 2 kontroli doraźnych, zleconych na wniosek Kwestora
UM w Łodzi ), kontrolę dotyczącą kart pracy, rozliczania godzin pracy
kierowców, rozliczania zakupu części i napraw samochodów w Biurze
Administracyjno- Gospodarczym:


działając na podstawie upoważnienia nr 6/2010 z dn. 27.05.2010 r.
Dyrektora Biura Nadzoru nad Szpitalami Klinicznymi i Kontroli
Wewnętrznej UM w Łodzi oraz pisma z dn. 02.08.2010 r. dotyczącego
wznowienia zawieszonej kontroli, w terminie 02.-12.08.2010 r.
przeprowadzono kontrolę problemową w Biurze AdministracyjnoGospodarczym UM. Temat kontroli: „Kontrola kart pracy, rozliczanie
godzin pracy kierowców, rozliczanie zakupu części i napraw
samochodów” - obejmująca 2009 r. W sprawdzonej dokumentacji

165

nieprawidłowości nie stwierdzono i odstąpiono od wydania zaleceń
pokontrolnych;


działając na podstawie upoważnienia nr 9/2010 z dnia 14 września
2010 r. Dyrektora Biura Nadzoru nad Szpitalami Klinicznymi
i Kontroli Wewnętrznej UM w Łodzi, w terminie 14.-30.09.2010 r.
przeprowadzono zgodnie z planem, kontrolę w Inspektoracie BHP
oraz w Biurze Obsługi i Realizacji Zamówień Publicznych UM. Temat
kontroli:

„Przestrzeganie norm przydziału odzieży ochronnej

i roboczej, wypłata ekwiwalentu za odzież ochronną i okulary”.
Kontrolą

objęto okres

W

01.01.2009-30.06.2010 r.

związku

z wynikiem kontroli wystosowano zalecenia pokontrolne, adresatami
których zostali Dyrektor Biura Obsługi i Realizacji Zamówień
Publicznych oraz Kierownik Inspektoratu BHP;


działając na podstawie upoważnienia nr 10/2010 z dn. 13.09.2010 r.
Dyrektora Biura Nadzoru nad Szpitalami Klinicznymi i Kontroli
Wewnętrznej

UM

przeprowadzono,

w

Łodzi,

zgodnie

z

w

terminie

planem,

14.-30.09.2010

kontrolę

w

r.

wybranych

jednostkach organizacyjnych UM w Łodzi. Temat kontroli: „Sposób
realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w wyniku kontroli
przeprowadzonych w latach 2008 – 2009”. Zakres kontroli obejmował
ustalenie prawidłowości realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych
w wybranych jednostkach UM. Kontrolę przeprowadzono w Katedrze
i Zakładzie Patomorfologii, Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej,
Zakładzie Kosmetologii oraz Biurze Remontów i Eksploatacji.
W wyżej wymienionych jednostkach w trakcie poprzednich kontroli
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stwierdzono nieprawidłowości i wydano zalecenia pokontrolne,
które stanowiły materiały wykorzystane dla potrzeb przedmiotowej
kontroli.

W

dokumentacji

trakcie

kontroli,

stwierdzono,

na

że

podstawie

wszystkie

przedstawionej

wydane

zalecenia

pokontrolne zostały zrealizowane i wdrożone.
IV kwartał 2009 r.
Przeprowadzone zostały 3 kontrole, w tym 2 kontrole zgodnie
z zatwierdzonym planem i 1 kontrolę doraźną:


działając na podstawie upoważnienia nr 11/2010 z dn. 26.10.2010 r.
Dyrektora Biura Nadzoru nad Szpitalami Klinicznymi i Kontroli
Wewnętrznej UM w Łodzi,

w terminie 28.10.-19.11.2010 r.

przeprowadzono zgodnie z planem, kontrolę w Dziale Ewidencji
Majątku i Inwentaryzacji UM w Łodzi. Temat kontroli: „Plany
inwentaryzacji

majątku

UM

i

ich

realizacja.

Prawidłowość

przeprowadzania kasacji składników majątkowych w jednostkach
organizacyjnych Uczelni”. Kontrolą objęto 2009 r. W związku
ze

złożonymi

przez

i

Inwentaryzacji

uwzględniającymi

Kierownika
wyjaśnieniami
jednocześnie

Działu

Ewidencji

Majątku

protokółu

kontroli,

wprowadzenie

zmian

do

organizacyjnych, w przebiegu procesu inwentaryzacji odstąpiono
od wydania zaleceń pokontrolnych;


działając na podstawie upoważnienia nr 12/2010 z dn. 17.11.2010 r.
Kanclerza UM w Łodzi, w terminie 19-30.11.2010 r. przeprowadzono
kontrolę doraźną w Biurze Prawnym UM w Łodzi. Temat kontroli:
„Terminowość opiniowania dokumentów pod względem prawnym,
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ze szczególnym uwzględnieniem umów”. Kontrolą objęto okres
01.01.-31.10.2010

Zakres

r.

kontroli

obejmował

sprawdzenie

terminowości wydawania opinii dotyczących projektów wewnętrznych
aktów

prawnych

oraz

innych

dokumentów

i

sprawdzenie

terminowości wydawania opinii dotyczących umów. Protokół kontroli
doręczono do Biura Prawnego w dn. 13.12.2010 r.;


działając na podstawie upoważnienia nr 13/2010 z dn. 08.12.2010 r.
Dyrektora Biura Nadzoru nad Szpitalami Klinicznymi i Kontroli
Wewnętrznej

UM

w

Łodzi,

w

terminie

09.-31.12.2010

r.

przeprowadzono, zgodnie z planem, kontrolę w Biurze Pełnomocnika
Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych UM w Łodzi. Temat kontroli:
„Wnioski o przyznanie stypendium specjalnego, pomoc socjalna
dla studentów niepełnosprawnych” w roku akademickim 2009/2010.
Kontrolujący, w oparciu o przedstawioną dokumentację, wyrywkowo
sprawdzili ww. wnioski i orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
Nieprawidłowości

nie

stwierdzono.

Na

podstawie

wniosków

o przyznanie stypendium, wraz z orzeczeniami o niepełnosprawności,
Dział ds. Bytowych Studentów sporządza listy wypłat. W oparciu
o ww. wnioski kontrolujący wyrywkowo sprawdzili pięć list wypłat
stypendium specjalnego. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

9.2.

Bezpieczeństwo i higiena pracy
W analizowanym okresie zanotowano w UM 15 wypadków

pracowników w związku z wykonywaną pracą. Z wymienionej liczby jeden
wypadek, ze względu na skutki zdrowotne, zaliczony został do grupy
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wypadków

ciężkich.

W

profilaktycznych wypadki

celach

statystycznych

i

w

działaniach

związane z wykonywaną pracą ocenia się

poprzez wielkość podstawowych wskaźników:


częstotliwości wypadków (w przeliczeniu na 1000 pracowników);



ciężkości wypadków (mierzony liczbą dni niezdolności do pracy
przypadającą na 1 wypadek).
W 2010 r. przedstawione wyżej wskaźniki osiągnęły następujące

wielkości:


wskaźnik częstotliwości wypadków – 6,35. Dla porównania w 2009 r.
wynosił 4,14, co w praktyce oznacza zwiększenie liczby wypadków
w opisywanym 2010 r. Wartość powyższa nie oznacza jednak
potrzeby

podjęcia

radykalnych

działań

profilaktycznych

w tym zakresie, chociaż należy wykonać zalecenia powypadkowe
przedstawiane po zaistnieniu wypadku;


wskaźnik ciężkości wypadków – 28,6. Zgodnie z wyżej przedstawioną
definicją, oznacza to, że średnio na 1 wypadek przypada 28,6 dnia
niezdolności

do

pracy.

Przedstawiona

wielkość

jest

niższa

od tej z 2009 r.
O

wielkości

wskaźnika

ciężkości

wypadków

zdecydował

w zasadzie wypadek mający miejsce poza stanowiskiem i terenem pracy
(potrącenie pracownika na przejściu dla pieszych). Jest to wypadek
zaliczany do tzw. wypadków losowych, bez wpływu na jego zaistnienie
ze strony osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pracy na stanowisku
pracy. Pozostałe wypadki zaistniały w podobnych okolicznościach
jak w latach poprzednich. Dominują te wynikające z

nieostrożności,
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pośpiechu i braku pełnej koncentracji przy wykonywaniu codziennych
czynności, np. przemieszczania się pieszego.
Podsumowując 15 zarejestrowanych wypadków w 2010 r., należy
stwierdzić, że ich liczba w stosunku do liczby pracowników UM mieści się
w granicach akceptowalnych statystyczne.
PPIS w Łodzi wydał jedną decyzję o stwierdzeniu choroby
zawodowej u pracownika UM w Łodzi w związku z przewlekłą chorobą
narządu głosu, spowodowaną nadmiernym wysiłkiem głosowym trwającym
co najmniej 15 lat, pod postacią niedowładu mięśni wewnętrznych krtani
z wrzecionowatą niedomykalnością fonacyjną głośni i trwałą dysfonią.
W analizowanym roku, w związku z realizacją toku studiów,
zanotowano 20 wypadków studentów i 1 wypadek uczestnika studiów
doktoranckich (tj. zajęcia z WF i zawody sportowe – treningi w ramach
sekcji sportowych – 13; zakłucia igłą lub skaleczenia w czasie zajęć
praktycznych studentów – 5; inne – 3). Z przedstawionych danych wynika,
że – podobnie jak w latach poprzednich – zdecydowanie najwięcej
wypadków związanych jest z programowymi zajęciami sportowymi
oraz treningami w sekcjach sportowych. Następną kategorią są wypadki
związane z przypadkowymi zakłuciami igłą w czasie zajęć praktycznych
studentów lub skaleczenia np. rozbitą ampułką. Inne – to zdarzenia losowe,
np. uderzenia o twarde przedmioty, poślizgnięcia i upadki. W porównaniu
do liczby wypadków zanotowanych w 2009 r. jest to wzrost o 7 zdarzeń,
ale o 2 mniej niż w 2008 r.
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Podsumowując, należy stwierdzić, że przedstawiona liczba
wypadków jest akceptowalna, zwłaszcza, że w analizowanym 2010 r.
liczba studentów była wyższa niż w latach poprzednich.
Inspektorat BHP UM prowadził również szkolenia wstępne
i okresowe w dziedzinie BHP (w tym instruktaże stanowiskowe).
W związku z powyższym pracownicy Inspektoratu przeprowadzili 202
instruktaże

ogólne

w

ramach

szkoleń

wstępnych

pracowników

przyjmowanych do pracy w UM. Szkolenia odbywały się w dniu przyjęcia
do pracy, przed udaniem się na stanowisko pracy.
Oprócz instruktaży ogólnych, prowadzonych przez służbę BHP
UM w ramach szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp, kierownicy
jednostek organizacyjnych mają obowiązek prowadzenia instruktaży
stanowiskowych na konkretnych stanowiskach pracy w danej jednostce
z pracownikami przyjmowanymi do pracy lub przenoszonymi z innego
stanowiska pracy.
Należy stwierdzić, że zanotowano kilka przypadków zbyt późnego
przeprowadzenia

takich

instruktaży

przez

kierowników

jednostek

organizacyjnych UM w Łodzi. Powyższa sytuacja wynika często
z niewiedzy osób kierujących pracownikami o konieczności prowadzenia
takiego instruktażu przy zmianie stanowiska pracy w uczelni.
W 2010 r. i w styczniu bieżącego roku zostało przeszkolonych
w zakresie szkoleń okresowych bhp 958 pracowników UM w Łodzi.
Ponadto część zaświadczeń o ukończonych odpowiednich szkoleniach
uzyskano z miejsc dodatkowego zatrudnienia pracowników UM, np.
w szpitalach uniwersyteckich. Szkolenia organizowano w grupach
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pracowniczych zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. w grupie
pracowników na stanowiskach robotniczych, na stanowiskach kierujących
pracownikami oraz w grupie administracyjno-biurowych i innych,
do których zalicza się pracowników służby zdrowia.
Główną metodą szkolenia jest samokształcenie kierowane,
prowadzone przez firmę zewnętrzną z wykorzystaniem e-learningu.
Na podstawie doraźnych kontroli prowadzonych przez Inspektorat
BHP UM należy stwierdzić, iż obecnie badania okresowe pracowników
prowadzone są na bieżąco.
Do Inspektoratu BHP UM nie wpłynęły ze strony WOMP
informacje o niedociągnięciach w przedstawianym aspekcie, co miało
miejsce w latach poprzednich.
Zgodnie z art. 226 Kodeksu pracy oraz § 39 a. ust. 1, 2, 3
rozporządzenia ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r.
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a także
zasad oceny ryzyka zawodowego przyjętych w UM, zespoły pracowników
Inspektoratu BHP, przy udziale przedstawicieli ocenianych komórek
organizacyjnych,

dokonują

powyższej

oceny

ryzyka

zawodowego

na stanowiskach pracy w UM. Ocena prowadzona i uaktualniana jest
na bieżąco. Każda zmiana w strukturze UM pociąga za sobą konieczność
wprowadzania uaktualnień lub opracowań ponownych, co czynią
pracownicy Inspektoratu BHP UM. Inspekcja Sanitarna pozytywnie oceniła
wykonane opracowania.
Pomiary

wielkości

czynników

szkodliwych

i

uciążliwych

wykonywane były w 2010 r. we współpracy z Laboratorium Badań
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i Pomiarów Środowiska – EKOLAB s.c. na podstawie planu badań
i pomiarów zatwierdzonego przez Kanclerza UM. W analizowanym roku
wykonano pomiary w 10 jednostkach organizacyjnych UM na 74
stanowiskach pracy. Na podstawie uzyskanych wyników opracowane
zostały

karty

pomiarów

i

rejestry,

by

następnie

porównać

je z obowiązującymi normami higienicznymi (NDS, NDN, NDSCh).
Wyniki zostały przekazane do zainteresowanych zakładów do wiadomości
pracowników. Należy stwierdzić, że w żadnym przypadku nie notowano
przekroczenia obowiązujących norm. Przeciętna wartość pomiarów
zawierała się w granicach od 0,1 do 0,3 dopuszczalnych wartości
określonych w NDS/NDN lub NDSCh.
W

roku

sprawozdawczym

przeprowadzono jedną

kontrolę

przez inspektora Okręgowej Inspekcji Pracy w Łodzi. Wydano nakaz z dn.
30.03.2010 r., obejmujący 3 punkty do realizacji w określonych terminach.
Inspektoratu BHP UM dotyczył jeden punkt nakazu dotyczący oceny
stanowisk pracy biurowej w Dziale Spraw Osobowych. Nakazaną ocenę
wykonano w określonym terminie. Pozostałe punkty nakazu dotyczą
szkoleń okresowych w dziedzinie bhp i są realizowane obecnie.
Przeprowadzono 8 kontroli Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych
w jednostkach organizacyjnych UM w Łodzi. Stwierdzone usterki usuwano
na miejscu.
W 2010

r. oraz w styczniu br. pracownicy Inspektoratu BHP

przeprowadzili pięć kontroli w zakresie przestrzegania zasad bezpiecznej
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pracy, zgodnie z rozporządzeniem ministra Pracy i Polityki Socjalnej*
z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów BHP.
Kontrolą objęte zostały katedry i zakłady dydaktyczno-naukowe
oraz inne jednostki organizacyjne UM: Zakład Biologii i Parazytologii
Lekarskiej, Dział ds. Bytowych studentów UM, Centralne Laboratorium
Corelab, Dział Spraw Osobowych, Katedra Medycyny Molekularnej
i Biotechnologii.
Głównymi zagadnieniami objętymi kontrolami Inspektoratu BHP
UM były:


realizacja zarządzenia Rektora UM nr 9/2008 z dn. 05.03.2008 r.
w sprawie przeprowadzania szkolenia wstępnego – instruktażu
stanowiskowego;



aktualność i organizacja badań okresowych pracowników UM;



aktualność szkoleń okresowych w zakresie bhp;



wykaz

stosowanych

substancji

i

preparatów

niebezpiecznych

oraz posiadanie aktualnych kart charakterystyki**;


aktualność

oceny

ryzyka

zawodowego

na

kontrolowanych

stanowiskach pracy;


stosowanie znaków ostrzegania przed zagrożeniami na stanowisku
pracy,

*
**

Dz. U. 2003 nr 169, poz.1650.
Zgodnie z art.221 § 2 Kodeksu pracy.
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posiadanie apteczki medycznej, jej wyposażenia, osób wyznaczonych
i uprawnionych do udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku,
telefony alarmowe;



posiadanie jadalni tam, gdzie jest to wymagane przepisami;
W ramach planu poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny

pracy przewiduje się działania w trzech płaszczyznach:


remonty obiektów i pomieszczeń pracy pracowników UM;



remonty w domach studenckich;



inwestycje poza domami studenckimi.

9.3.

Ochrona przeciwpożarowa
W 2009 r. rozpoczęto prace, które były kontynuowane w 2010 r.,

polegające na dostosowaniu budynku DS nr 2 przy ul. Rodzeństwa
Fibaków 2 do obowiązujących aktualnie warunków technicznych,
poprawiając bezpieczeństwo studentów. Wykonano system oddymiania
klatek schodowych, wydzielono pożarowo drogi ewakuacji, skrócono
długości dojść ewakuacyjnych. W 2011 r. planowane są prace polegające
na

instalacji

systemu

sygnalizacji

pożaru,

połączonej

z monitoringiem pożarowym i dźwiękowym systemem ostrzegawczym,
emitującym komunikaty w razie pożaru.
Inspektorat P.Poż. UM współpracuje z Biurem Inwestycji UM
w zakresie nadawania kierunków rozwiązań technicznych związanych
z zagadnieniami ochrony przeciwpożarowej prowadzonego procesu
inwestycyjnego w budynku CKD UM w Łodzi, zlokalizowanego przy ul.
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Pomorskiej 251, przygotowując część obszarów budynku przewidzianych
w pierwszej kolejności do odbioru technicznego i użytkowania.
W 2010 r. zrealizowano umowę na wykonanie czynności
konserwacyjne

i

remontowe

podręcznego

sprzętu

gaśniczego

i przeciwpożarowego. Wszystkie obiekty administrowane przez UM
w Łodzi zostały wyposażone w normatywny podręczny sprzęt gaśniczy
zgodny z obowiązującymi polskimi normami w ilościach określonych
w przepisach

rozporządzenia MSWiA z dn. 07.06.2010 r. w sprawie

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych
i terenów*. W ramach ww. umowy oznakowano w budynkach UM drogi
i kierunki ewakuacyjne, lokalizację sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych,
wyposażono pomieszczenia w instrukcję postępowania na wypadek
powstania pożaru. W okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
we wszystkich budynkach UM na remonty gaśnic, wymianę starych gaśnic
na nowe spełniające wymogi polskich norm, oznakowania dróg
ewakuacyjnych, lokalizacji gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych, badania
hydrantów przeciwpożarowych wydano kwotę 28 241,17 zł.
W 2010 r. Inspektorat Ochrony Przeciwpożarowej wskazał budynki
UM w Łodzi, w których należy wykonać nakłady inwestycyjne w celu
usunięcia nieprawidłowości wynikających z § 16 rozporządzenia MSWiA
z dn. 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków,
innych obiektów budowlanych i terenów*, które określają podstawy
do uznania użytkowanego istniejącego budynku za zagrażający życiu ludzi.

*
*

Dz. U. nr 109, poz.719 z dnia 7 czerwca 2010 r.
Dz. U. nr 109, poz.719 z dnia 7 czerwca 2010 r.
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W okresie sprawozdawczym Inspektorat P.Poż. przeszkolił 198
osób w ramach wstępnego szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
w tym 3 osoby na stanowisku profesora, 7 osób na stanowisku adiunkta
oraz 76 osób na stanowisku asystenta.
Ponadto

realizowano

zadania

bieżące

i

uczestniczono

w spotkaniach z Kanclerzem i Zastępcą Kanclerza UM, kierownictwem
działów technicznych i administratorami obiektów, m.in. w sprawach
dotyczacych określenia sposobów poprawy warunków bezpieczeństwa
pożarowego w obiektach UM.
Inspektorat P. Poż. brał udział w kwartalnych spotkaniach Komisji
ds. BHP, referując i przedstawiając problemy związane z bezpieczeństwem
pożarowym, występujące w budynkach UM.

9.4.

Realizacja zadań obronnych, obrony cywilnej i reagowania
kryzysowego
W wykonaniu obowiązku określonego w rozporządzeniu Rady

Ministrów z dn. 18.05.2004 r. w sprawie warunków i sposobu
przygotowania oraz wykorzystania publicznej i niepublicznej służby
zdrowia na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów
w tych sprawach** przeprowadzono w roku sprawozdawczym coroczny
(za poprzedni rok – 2009 r.) bilans personelu medycznego na potrzeby
obronne

państwa,

dochowując

ustalonych

w

UM

terminów

jego przeprowadzenia:

**

Dz.U. z 2004r., nr 143, poz. 1515.
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w styczniu 2010 r. – w USK;



w lutym 2010 r. – na szczeblu UM (uwzględniając stany
poszczególnych USK);



do 15.03.2010 r. – bilans przesłano do właściwych organów
(Departament

Spraw

Obronnych,

Zarządzania

Kryzysowego

i Ratownictwa Medycznego Ministerstwa Zdrowia i Wojewody
Łódzkiego).
Z przeprowadzonego bilansu personelu medycznego na szczeblu
organu założycielskiego wynikało, że w 2010 r. nie zachodziła potrzeba
planowania w UM przesunięć tego personelu dla potrzeb realizacji zadań
operacyjnych nałożonych na uczelnię.
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 21.09.2004 r.
w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby
wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny * prowadzono
systematycznie w ciągu całego roku prace reklamacyjne poprzez składanie
do właściwych WKU (wg miejsca zamieszkania pracownika) wniosków
o reklamowanie osób przyjmowanych do pracy w UM (obowiązkowo
personel medyczny przewidziany do realizacji zadań operacyjnych),
a także poprzez powiadamianie tych organów o ustaniu przyczyn
reklamowania (zwolnienie z pracy).
Stan (na dzień 12.04.2010 r.) pracowników UM reklamowanych
od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia

*

Dz.U z 2004r. nr 210, poz. 2136.
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mobilizacji i w czasie wojny wynosił: 1 osoba z urzędu i na wniosek
Rektora UM – ogółem 151 pracowników.
W wykonaniu obowiązku określonego w rozporządzeniu Rady
Ministrów z dn. 16.04.2004 r. w sprawie zawiadamiania wojskowych
komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej
służby wojskowej (...)*

oraz w rozporządzeniu wspólnym MSWiA

oraz MON z dn. 24.11.2009 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji
wojskowej w 2010 r.** wykonano „Imienny wykaz kobiet – studentek UM,
które w roku akademickim 2009/2010 kończą studia (roczniki 1986 –
1991)”.
W obowiązującym terminie (do 15.01.2010 r.) sporządzony wykaz
został przesłany do właściwej miejscowo WKU Łódź – 1 (według miejsca
położenia Rektoratu uczelni).
We wszystkich USK opracowano (od nowa) dokumentację
z zakresu przygotowań na potrzeby obronne państwa, dochowując
obowiązujących

procedur

administracyjno-sztabowych

w

toku

jej opracowania; ww. dokumentację sfinalizowano w obowiązującym
terminie do 30.06.2010 r., przyjmując w dalszej kolejności zadania
określone przez Wojewodę Łódzkiego (05.11.2010 r.) w zakresie
rozwijania łóżek szpitalnych i ich wydzielania na potrzeby służb
mundurowych. Dokumentacja („Plany…”) USK zostały zatwierdzone
przez Rektora UM (organ założycielski).

*
**

Dz. U. z 2004r., nr 145, poz. 1539 – z późn. zm.; Dz.U. z 2006r., nr 220, poz. 1603.
Dz. U. z 2009r., nr 207, poz. 1601.
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Równolegle z opracowaniem nowej dokumentacji z zakresu
przygotowań na potrzeby obronne trwał proces likwidacji USK nr 3,
co skutkowało przeniesieniem zadań obronnych z tego Szpitala do USK im.
WAM – CSW. Przekazania zadań obronnych dokonano terminowo
i bezkolizyjnie, tworząc w USK im. WAM – CSW nową strukturę obronną
(Sekcja ds. Obronnych).
Sprawnie

przeprowadzono,

we

wszystkich

jednostkach

organizacyjnych i strukturach wewnętrznych (UM, USK, obiekty –
kompleksy uczelni), proces zmian w systemie ostrzegania o zbliżającym się
niebezpieczeństwie dla zdrowia i życia ludzi, związanego z wystąpieniem
wszelkiego rodzaju klęsk żywiołowych, awarii obiektów technicznych.
Zorganizowano dla potrzeb uczelni i USK „system powiadamiania
i alarmowania”, funkcjonujący w oparciu o służby ochronne obiektów –
kompleksów uczelni (wariant zasadniczy) i „stały dyżur”, realizowany
przez zespoły kierowania (po ich rozwinięciu – w toku realizacji zadań
operacyjnych).
Podstawą do planowania i realizacji szkolenia obronnego w 2010 r.
były „Wytyczne Ministra Zdrowia z dn. 25.01.2010 r. w sprawie szkolenia
obronnego realizowanego przez jednostki podległe i nadzorowane w 2010
r.”. W oparciu o powyższe opracowano w uczelni i podległych USK „Plany
szkolenia obronnego (…) na 2010 r.” Ww. „Plany” zostały zatwierdzone:
w UM – przez Rektora uczelni, w USK – przez dyrektorów szpitali.
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W

planowaniu

przedmiotowego

szkolenia

kierowano

się

wymogami (zasadami) określonymi w rozporządzeniu RM z dn.
13.01.2004 r. w sprawie szkolenia obronnego* poprzez:


zakwalifikowanie do szkolenia osób funkcyjnych przewidzianych
(wytypowanych) do udziału w procesie uruchamiania i realizacji
zadań operacyjnych nałożonych na uczelnię i podległe szpitale;



ustalenie zakresu tematycznego szkolenia, zgodnego z treścią zadań
operacyjnych uczelni i podległych szpitali;



dochowanie zasady realizacji zajęć w sposób bezkonfliktowy
z zadaniami statutowymi uczelni (dydaktyka) i USK (lecznictwo).
Program szkolenia zrealizowano ze średnią frekwencją kształtującą

się na poziomie 85%.
W oparciu o zasady określone w rozporządzeniu RM z dn.
13.01.2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych*
przeprowadzono nadzór służbowy w USK nr 4.
W 2010 r. UM i podległe USK nie podlegały kontroli zewnętrznej
(wyższego szczebla) w zakresie planowania i realizacji zadań na potrzeby
obronne państwa.

*
*

Dz.U. z 2004r., nr 16, poz. 150.
Dz.U. z 2004r., nr 16, poz. 151.
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10. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
W

niniejszym

podrozdziale

sprawozdania

zawarto

informacje dotyczące działalności jednostek UM w Łodzi w 2010 r.,
których nie uwzględniono w poprzednich rozdziałach sprawozdania.

10.1.

Centrum Informatyczno-Telekomunikacyjne
Centrum

Informatyczno-Telekomunikacyjne

UM

w

roku

sprawozdawczym wykonało następujące prace:


uruchomiono Pracownię Nowych Technik Naukowych, Fotografii
i Filmu Medycznego przy CIT oraz serwis wystawy stałej fotografii
UM w Łodzi;



przeprowadzono
ujednolicono

modernizację
najważniejsze

infrastruktury
systemy

programowej,

informatyczne

tj.
UM

i ujednolicono systemy operacyjne do wersji pro, co pozwala
na oszczędność i większą integralność technologiczną;


kompleksowo zmodernizowano i przebudowano systemy zasilania
awaryjnego we wszystkich punktach dostępowych do sieci Internet
i Intranet (serwerownie: 2 x plac Hallera, Rektorat, DS-y, Farmacja,
Żeligowskiego,

Narutowicza,

Sędziowska

oraz

IDF-y

w wymienionych lokalizacjach);


wymieniono systemy klimatyzacji w głównych węzłach sieciowych
UM;



zaadaptowano pomieszczenie (służące jako skład uszkodzonych
urządzeń elektronicznych) po zlikwidowanej sali kinowej i utworzono
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salę komputerową, pełniącą rolę sali szkoleniowej dla pracowników
i studentów UM;


wprowadzono jednolity w obrębie uczelni system antywirusowy
(licencja zbiorcza);



wprowadzono we wszystkich obiektach UM system alarmowy
oraz TV przemysłowej i po raz pierwszy w historii UM w Łodzi
utworzono ich dokumentacje;



wprowadzono kontrolę dostępu do komputerów we wszystkich
działach w oparciu o domenę (czego zaletą jest system autoryzacji
oparty o szyfrowane konta użytkowników – większe bezpieczeństwo);



zabezpieczono serwer „UCZELNIA.XP” (maszyna została zmieniona
na bardziej wydajną – konfiguracja, zabezpieczanie i obsługa serwera
są zajęciem wykonywanym stale i na bieżąco) i przeprowadzono cykl
szkoleń dla użytkowników z obsługi systemu;



zmieniono

konfigurację

sieci

teleinformatycznej

w

centralnej

serwerowni w budynku Rektoratu UM w Łodzi;


zaktualizowano

oprogramowanie

wewnętrzne

w

elementach

aktywnych sieci w budynku Rektoratu, co polegało na jednostkowej
zmianie oprogramowania, testach, sprawdzeniu kompatybilności
pomiędzy urządzeniami i uruchomieniu w środowisku produkcyjnym;


prowadzono naprawy sprzętu komputerowego, telefonów, central
telefonicznych,

alarmów,

systemu

monitoringu,

sieci

teleinformatycznej oraz serwis sprzętu elektronicznego;
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przeprowadzono rekonfigurację baz danych na nowsze wersję
dla systemów kadrowo-płacowych (ORACLE 11G) oraz UczelniaXP
(SQL);



uruchomiono system tunelowania połączeń między lokalizacjami –
OPENVPN (czego zaletą jest większy poziomu bezpieczeństwa
w trakcie przesyłania danych pomiędzy kluczowymi maszynami
i usługami w sieci UM);



pierwszy raz od czasu połączenia AM z WAM przeprowadzono
dokładną kontrolę inwentaryzacyjną sprzętu teleinformatycznego
(utylizacji poddano ok. 300 sztuk uszkodzonego sprzętu);



wprowadzono system autoryzacji użytkowników w oparciu o system
domeny „UM.LOCAL” na pl. Hallera, Rektoracie i pozostałych
lokalizacjach UM w Łodzi. Zaletą autoryzacji dostępu do komputerów
klienckich jest zwiększenie bezpieczeństwa w sieci;



wdrożono system autoryzacji w oparciu o szyfrowane konta
użytkowników (wspierane przez domenę UM);



rozbudowano formularz zgłoszeń napraw sprzętu komputerowego,
telefonów oraz ewidencjonowania zgłoszeń usterek dotyczących sieci
teleinformatycznej oraz stworzono ujednolicony system zamawiania
sprzętu IT w uczelni poprzez przygotowane przez specjalistów
z

branży

specyfikacje.

Ponadto

wdrożono

system

odbioru

i regeneracji tonerów do drukarek i elektroniczny systemy zgłoszeń
problemów informatycznych oraz awarii sprzętu komputerowego
oraz ich automatyczna rejestracja na stronie cit.umed.lodz.pl;
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prowadzono ustawiczne szkolenia z zakresu planowania zajęć, obsługi
systemów UczelniaXP oraz Stypendia.XP;



opracowano

funkcjonalności

w

ramach

Wirtualnej

Uczelni

pozwalające na: wprowadzanie ocen przez nauczycieli akademickich,
przydzielanie wykładowców do przedmiotów oraz wyboru sal,
w których faktycznie są prowadzone zajęcia;


wykonano okablowanie pod system sygnalizacji włamania oraz system
telewizji dozorowej i okablowanie strukturalne w budynku przy ul.
Lindleya, a w budynku przy ul. Narutowicza 58 położono nową sieć
teleinformatyczną,

instalację

telefoniczną,

zapewniono

dostęp

do Internetu;


stworzono procedury obiegu sprzętu komputerowego w uczelni WZ,
PZ itp. Sprzęt IT jest dostarczany do
ewidencjonowany,

oprogramowanie

CSMIT, gdzie jest
zostaje

zdeponowane

w Centralnym Repozytorium, zostają założone konta użytkownikom
sprzętu; użytkownik nie ma uprawnień administratora;


wypracowano zaakceptowaną przez prawników klauzulę prawną
odpowiedzialności za sprzęt i legalność oprogramowania;



przeprowadzono audyt zakupionego oprogramowania w ramach
umowy eOPEN dla uczelni; we współpracy z Microsoft Polska
uzyskano informację o posiadanym oprogramowaniu ww. firmy
od czasu WAM i AM oraz UM;



miała

miejsce

modernizacja

kontroli

nad

zakupem

części

komputerowych (rejestracja, instalacja u użytkownika);
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system

wdrożono

zarządzania

nośnikami

i

licencjami

na oprogramowanie oparty o utworzone ramach CSMIT Centralne
Repozytorium Oprogramowania;


nadzorowano przetarg na służbowe telefony komórkowe w UM
oraz karty do bramek GSM;



utworzono komórkę zajmującą się w CIT koordynacją planowania
zajęć na szczeblu centralnym, ponad wydziałami – Dział Koordynacji
Wspomagania

Planowania

Dydaktyki.

Powstała

Komisja

ds.

Planowania Zajęć Dydaktycznych;


zebrano informacje na temat dostępnej bazy sal wykładowych,
seminaryjnych i ćwiczeniowych i uruchomiono (w oparciu o te dane)
komórkę

w

CIT

optymalizującą

wykorzystanie

infrastruktury

lokalowej;


zakończono prace nad standaryzacją słowników wykorzystywanych
w bazach danych Uczelni.XP oraz Wirtualnej Uczelni;



w

semestrze

jednostkowych

letnim
godzin

2009/2010
lekcyjnych

wprowadzono
w

ramach

ok.

390.000

planów

zajęć

dla studentów do Uczelni.XP (obecnie w finalnej fazie znajduje się
planowanie semestru letniego 2010/2011 w systemie elektronicznym)
i prowadzono szkolenia z zakresu planowania zajęć, obsługi systemu
UczelniaXP oraz Stypendia.XP;


zebrano oraz zakodowano „sylabusy” nadesłane przez jednostki
w 2010 r. – opisy przedmiotów wymagane przez Państwową Komisję
Akredytacyjną;
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wykonano pełną integrację systemów Kadry – Uczelnia.XP (wymiana
danych w czasie rzeczywistym);



przeniesiono serwisy Rekrutacji.XP oraz Rekrutacji.WWW na nowe
serwery. Zwiększono jednocześnie bezpieczeństwo, scentralizowano
strukturę bazodanową aplikacji (co dało większą wydajność)
i zoptymalizowano zasoby sprzętowo-programowych;



uruchomiono telefonię VoIP i bramkowanie rozmów na komórki;



zakończono proces optymalizacji wykorzystania telefonii stacjonarnej:
„ucieczka” w kierunku VoIP – rozwiązywanie umów z TPSA
i przetarg na świadczenie usług telefonii stacjonarnej – początek 2010;



zakup, instalacja i konfiguracja routerów brzegowych w lokalizacjach
Rektorat i pl. Hallera, na styku z siecią szkieletową, i reforma
organizacyjna zarządzania routerem centralnym dla uczelnianej sieci
szkieletowej;



uruchomienie
osiągnięć

funkcjonalności

studenta”

–

generowania

opracowano

„kart

możliwość

okresowych

samodzielnego

drukowania kart egzaminacyjnych przez studentów z poziomu
Wirtualnej Uczelni;


zakończono wdrożenie ogólnouczelnianego studenckiego konta
pocztowego i Wirtualnej Uczelni – kompleksowo wdrożony system
komunikacji elektronicznej (poczta umed.lodz.pl i stud.umed.lodz.pl)
dla kadry administracyjnej i nauczycieli akademickich oraz wszystkich
studentów UM w Łodzi w ramach programu LIVE@EDU);
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wdrożono system ankiet elektronicznych – w ramach wdrażania usług
interakcyjnych przez CIT, opracowano system ankiet pozwalający
na ocenę poziomu prowadzenia danego przedmiotu, jednocześnie
umożliwiając przygotowanie elektronicznych egzaminów;



uruchomiono elektroniczną korespondencję – możliwość komunikacji
dwustronnej pomiędzy dziekanatem a studentem (projekt został
oddany do użytku dla poszczególnych dziekanatów i kluczowych
działów uczelni);



udostępniono system ogłoszeń i komunikacji pomiędzy studentami
a nauczycielem akademickim za pośrednictwem Wirtualnej Uczelni;



wdrożono system kadrowo-płacowy, tj. ujednolicenie oprogramowania
kadrowo-płacowego o nazwie KAPLA; program płacowy jest w pełni
kompatybilny z funkcjonującym na terenie uczelni programem
kadrowym;

od

stycznia

2010

rozpoczęto

pracę

w nowym systemie;


Uczelnia.XP – moduły i wykorzystanie: Student, Planowanie Zajęć,
Przydzielanie Zastępstw, Ewaluacja (ankiety);



projekt i realizacja systemu sygnalizacji alarmu TV dozorowej
oraz alarmu pożarowego na pl. Hallera (inwestycja w trakcie
realizacji);



nowy router w Rektoracie zbudowany w oparciu o istniejący serwer
z oprogramowaniem Open Source i nowy router na pl. Hallera oparty
o istniejący serwer i oprogramowanie Open Source (podniesienie
bezpieczeństwa dostępu do zasobów lokalnych poprzez stworzenie
DMZ-tu i zarządzanie ruchem pomiędzy serwerem a klientem
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poprzez reguły firewalla i uruchomienie zdalnego dostępu do zasobów
lokalnych poprzez szyfrowane połączenie VPN);


uruchomienie serwerów z zasobami lokalnymi w DMZ-cie (Kontroler
Domeny, WU i Dziekanat XP);



instalacja sieci komputerowej – Zakład Nefropatologii, ul. Pomorska
251, bud. A4, Zakład Patologii, ul. Pomorska 251, bud. A4, Zakład
Molekularnych Podstaw Medycyny, ul.

Pomorska 251, bud. C5,

Zakład Laboratoryjnej Immunologii Medycznej, ul. Pomorska 251,
bud. C5, ul. Jaracza 60 – sieć komputerowa w dwóch salach
ćwiczeniowych, Zakład Kancerogenezy Molekularnej Żeligowskiego
6/8 – zakończenie przyłączy abonenckich w serwerowni, Zakład
Biofizyki, Zakład Medycyny Sportowej, pl. Hallera, budynek
Wydziału Pielęgniarstwa i Położnictwa, ul. Narutowicza 58 (instalacja
w całej zajmowanej przez wydział części budynku);


uruchomienie macierzy dyskowej w DMZ-cie na pl. Hallera 1
do przechowywania kopii zapasowych systemów serwerowych i baz
danych;



przygotowano projekt okablowania strukturalnego oraz systemu
alarmowego i TV dozorowej w Zwierzętarni przy ul. Muszyńskiego 1;



udostępniono
sprawdzenie
i

funkcjonalność
stanu

funkcjonalność

własnej
dodawania

dla

dydaktyków

karty

umożliwiającą

obciążeń

dydaktycznych

przewodników

dydaktycznych

dla wszystkich nauczycieli akademickich;


rozbudowano funkcjonujące systemy informatyczne o kilkadziesiąt
nowych funkcjonalności usprawniających pracę.
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Ponadto prowadzono w roku sprawozdawczym stały nadzór
nad systemami i usługami: kadrowo-płacowymi, inwentaryzacyjnymi,
rekrutacyjnym,

dziekanatowymi,

antyplagiatowymi,

interakcyjnym

(Wirtualna Uczelnia), stypendialnymi, finansowym, zapisu na zajęcia,
dostępu do sieci, zabezpieczenia sieci teleinformatycznej, VoIP, telewizji
przemysłowej, bazodanowymi (4 serwery), antywirusowym i wieloma
innymi.

10.2.

Kancelaria Główna
Kancelaria

Główna

(KG)

jest

jednostką

zajmującą

się

korespondencją wysłaną, zewnętrzną i bezpośrednią. Łączna wartość
korespondencji wysłanej za 2010 r. wyniosła 232.120,45 zł. KG dokonuje
comiesięcznego rozliczenia faktur otrzymanych z p.p. Poczta Polska,
zgodnie z zawartą umową na poszczególne jednostki organizacyjne UM.
W okresie sprawozdawczym KG wysłała 54.727 szt. listów
o łącznej wartości 182.733,45 zł, w tym: listy zwykłe – 18.644 szt., i listy
polecone – 36.083 szt. W listach rejestrowanych wystawiono 22.801 szt.
dokumentów zwrotnego potwierdzenia odbioru na łączną kwotę 42.146 zł.
Wysłano 385 szt. paczek, na łączną sumę 6.746 zł oraz wysyłano
na bieżąco przesyłki typu „pocztex” 152 szt. na łączną sumę 5.700,60 zł.
W 2010 r. KG odebrała z zewnątrz 21.357 szt. przesyłek.
Wszystkie

przesyłki

korespondencyjnych
na

poszczególne

zostały
KG

jednostki

zarejestrowane

oraz
UM.

w

dziennikach

i

dostarczone

przekierowane
Korespondencja

przekazywana
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bezpośrednio to w 2010 r. 42.085 szt. dokumentów tworzonych dla 265
jednostek UM zlokalizowanych na terenie Łodzi.
Poza obsługą korespondencji, KG w 2010 r. potwierdziła
za zgodność z oryginałem 1.070 szt. dyplomów oraz innych dokumentów
i wystawiła 828 szt. delegacji służbowych dla pracowników Rektoratu,
kierowników katedr oraz pozostałych pracowników i studentów UM.
Ponadto KG przekazywała w trybie pilnym dokumenty do urzędów, sądów
i innych instytucji na terenie Łodzi, przygotowała zapotrzebowanie
na czasopisma i wydawnictwa – w sumie 57 tytułów – oraz przeprowadziła
dystrybucję na terenie Rektoratu i zlecała zamieszczanie w prasie ogłoszeń
dla potrzeb UM w Łodzi.
Poza ww. zadaniami KG wykonywała wszystkie prace zlecone
przez władze uczelni i zgodnie z Regulaminem UM.

10.3.

Biuro Administracyjno-Gospodarcze
W roku sprawozdawczym Biuro Administracyjno-Gospodarcze

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Biuro AG) realizowało następujące
zadania:


administrowanie wszystkimi obiektami UM – nadzór pod względem
administracyjnym i gospodarczym (zgłaszano wszelkie usterki
i awarie powstałe na danym obiekcie (urządzenia co, wodnokanalizacyjne,

prąd,

gaz

itp.),

sprawdzano

prawidłowość

wywiązywania się firm zewnętrznych z zawartych umów (ochrona,
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sprzątanie, obsługa szatni). Zadania te realizowane były do dnia
21.10.2010 r.*;


obsługa wszystkich uroczystości organizowanych przez UM (styczeń
2010 r. – odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom
Wydziału

Lekarskiego

i

Lekarsko-Dentystycznego

w

Teatrze

Wielkim; inauguracja roku akademickim 2010/2011; wręczenie
dyplomów studentom anglojęzycznym oraz w maju 2010 r. rozdanie
dyplomów absolwentom Wydziału Farmaceutycznego itp.; maj 2010 r.
–uroczystość z okazji 65-lecia Wyższego Szkolnictwa Medycznego
w Łodzi w Muzeum Miasta Łodzi; współpraca z Akademickim
Klubem Sportowym – pomoc organizacyjna w trakcie imprez
sportowych);


zabezpieczenie

transportu

i

pracowników

do

prac

ciężkich

dla wszystkich jednostek UM;


rozliczanie faktur za usługi, zakup towarów, najem powierzchni itp.;



zakupy i dystrybucja środków czystości oraz innego niezbędnego
wyposażenia;



zawieranie umów na wynajęcie powierzchni, lokali mieszkalnych;



sporządzanie deklaracji DN-1 na podatek od nieruchomości;



sporządzanie wniosków o zamówienie publiczne (dla prawidłowego
funkcjonowania UM zawiera się umowy z firmami zewnętrznymi
na wykonywanie takich usług, jak: ochrona mienia, sprzątanie,
obsługa szatni);
*

Zgodnie z zarządzeniem nr 77/2010.
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wykonywanie pieczątek, tablic informacyjnych dla wszystkich
jednostek (wyłoniono wykonawców i zawarto umowy);



zabezpieczenie jednostek UM w bilety MPK;



rozliczanie faktur z TP S.A., telefonów VoIP z firmy ACTIVIS
oraz telefonów komórkowych i Internetu bezprzewodowego;



materiałów niezbędnych

czynne uczestnictwo w opracowaniu

do przygotowaniu umowy ubezpieczeniowej oraz udział w procesie
likwidacji szkód;


pranie fartuchów, bielizny płaskiej, kocy, poduszek, zasłon i firan
wszystkich jednostek UM (w 2010 r. wyłoniono firmę na usługi
pralnicze);



wywóz

i

unieszkodliwianie

odpadów

medycznych,

w tym niebezpiecznych (w 2010 r. wyłoniono firmę na utylizację
odpadów medycznych).
Ponadto w roku sprawozdawczym Biuro AG wykonywało prace
zlecone przez władze uczelni i zgodnie z Regulaminem UM.

10.4.

Postępowania sądowe, egzekucyjne, administracyjne i inne
Postępowaniami sądowymi, w których stroną jest UM w Łodzi,

w

roku

sprawozdawczym

zajmowała

się

Kancelaria

Adwokacka

Porczyński Owczarek i Spółka sp. jawna (Kancelaria), która prowadziła
następujące postępowania:


sprawy sądowe z powództwa cywilnego przeciwko UM w Łodzi –
w liczbie 5;
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sprawy

związane

z

roszczeniami

wobec

UM

z

tytułu

odpowiedzialności za błąd w sztuce – 7;


sądowe sprawy pracownicze – 20;



postępowania przeciwko dłużnikom UM (w tym egzekucyjne) – 7;



postępowania

dotyczące

uregulowania

stanów

prawnych

nieruchomości – 8;


postępowania administracyjne – 28;



inne – 4.
W okresie sprawozdawczym (w tym przypadku od dn. 01.01.-

21.12.2010 r.) Kancelaria zaopiniowała 212 umów i wydała 156 opinii
prawnych. Powyższe dane nie ujmują jednak (z natury rzeczy) wszystkich
czynności realizowanych na rzecz UM w postaci porad i informacji
udzielanych telefonicznie w różnych sprawach dot. UM, uczestnictwa
w komisjach przetargowych, powoływanych w ramach procedur udzielania
zamówień
a

także

publicznych,
negocjacji

wewnątrzuczelnianych

z kontrahentami,

spotkań

przygotowywania

i

narad,

projektów

indywidualnych decyzji w sprawach studentów, wzorów orzeczeń
funkcjonujących na UM i szeregu innych drobniejszych czynności,
realizowanych w ramach stałej obsługi prawnej.
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11.

KALENDARIUM WYDARZEŃ ISTOTNYCH DLA UM
W okresie sprawozdawczym miało miejsce wiele wydarzeń

istotnych dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, wśród nich m.in.:

04.01.2010 r. W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika
w Łodzi odbyła się ceremonia otwarcia Oddziału Transplantacji
Szpiku Kliniki Hematologii UM w Łodzi. Jest to pierwszy
w województwie łódzkim ośrodek tego typu, w którym będą się
odbywały allogeniczne przeszczepy macierzystych komórek
krwiotwórczych od dawców rodzinnych i niespokrewnionych.
Województwa Łódzkiego Włodzimierz Fisiak
oraz Rektor UM w Łodzi prof. dr hab. Paweł Górski podpisali
porozumienie o współpracy w zakresie reprezentowania
interesów województwa łódzkiego w ramach Europejskiej Sieci
Współpracy Regionalnej na rzecz Badań i Innowacji (ERRIN),
która została stworzona w celu ułatwienia przedstawicielom
regionalnym pełniejszego i skuteczniejszego uczestnictwa
w Europejskim Obszarze Badawczym. Współpraca z UM
w Łodzi ma na celu maksymalizację korzyści wynikających
z członkowstwa województwa łódzkiego w Europejskiej Sieci
Współpracy Regionalnej na rzecz Badań i Innowacji.
Porozumienie gwarantuje naszej uczelni przywileje w postaci
dostępu do informacji na temat konkursów, przetargów
oraz poszukiwania partnerów do międzynarodowych projektów
z zakresu badań innowacji, udział w pracach grup roboczych
sieci ERRIN, udział w spotkaniach informacyjnych
przygotowywa-nych przez sieć ERRIN etc.

05.01.2010 r. Marszałek

07.01.2010 r. Zmarł Płk w st. spocz. prof. zw. dr hab. n. med. Tadeusz
Brzeziński. Tadeusz Brzeziński urodził się 16.10.1929 r.
w Warszawie, w tym mieście ukończył gimnazjum im.
Władysława IV na kompletach tajnego nauczania. W 1945 r.
w Łodzi wstąpił do Szkoły Młodszych Oficerów Służby Zdrowia,
później Oficerskiej Szkoły Instruktorów Sanitarnych, którą
ukończył w 1947 r. Jako sierżant podchorąży brał czynny udział
w tym czasie w walkach z Ukraińską Powstańczą Armią,
jako instruktor sanitarny batalionu w 12, a następnie 30 pp.
Studia rozpoczął w 1947 r. na Fakultecie WojskowoMedycznego Akademii Medycznej w Łodzi, dyplom lekarza
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uzyskał w roku 1953. W latach 1953-1954 był starszym lekarzem
50 pp w Lidzbarku Warmińskim, w latach 1954-1963 –szefem
oddziału szkolenia Departamentu Służby Zdrowia WP;
współorganizował powstanie WAM. W latach 1963-1967 był
komendantem Centralnego Wojskowego Zespołu Sanatoryjnego
w Lądku Zdroju. W 1963 r. obronił na WAM pracę doktorska pt.
Służba zdrowia w obronie Warszawy we wrześniu 1939 r.
W latach 1967-1972 był zastępcą komendanta WAM
oraz inicjatorem i promotorem powstania Zakładu Historii
Medycyny i Muzeum Polskiej Wojskowej Służby Zdrowia.
W 1972 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk
medycznych na podstawie dorobku i rozprawy habilitacyjnej pt.
Służba zdrowia I Armii WP (studium zabezpieczenia
ewakuacyjnego). Tytuł profesora nadzwyczajnego uzyskał
w 1981, zaś profesora zwyczajnego w 1988 r. W latach 19731978 pozostawał komendantem 109. Szpitala Wojskowego
w Szczecinie i docentem kierownikiem Zakładu Historii
Medycyny Pomorskiej AM. Komendantem-rektorem WAM był
w latach 1978-1981, ze stanowiska odszedł na własną prośbę.
Jest autorem lub współautorem ponad 220 publikacji, w tym 10
książek, min: Historia medycyny, Etyka i deontologia lekarska,
Zarys dziejów chirurgii polskiej. Był promotorem 16 przewodów
doktorskich, opiekunem 3 przewodów habilitacyjnych. W latach
1982-1984 był rektorem PAM w Szczecinie, oraz kierownikiem
Katedry Humanistycznych Nauk Lekarskich i Zakładu Historii
Medycyny i Etyki Lekarskiej. Od 2001 r. pozostaje członkiem
korespondencyjnym Klasy Humanistycznej WestwalskoNadreńskiej Akademii Nauk w Düsseldorfie. Jest członkiem
prezydium Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN
i przewodniczącym Komisji Historii Medycyny. W latach 19771982 oraz 1985 -1991 był prezesem i w latach 1982-1985,
oraz 1997-2000 wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Historii
Medycyny i Farmacji. W latach 1992-1997 był redaktorem
naczelnym „Archiwum Historii i Filozofii Medycyny”. Od 1981r.
delegatem narodowym Polski do Societe Internacionale Histoire
de la Medecinae, zaś w latach 1984-1988 wiceprezydentem tego
towarzystwa. W latach 1984-1990 był członkiem prezydium
Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego i przewodniczącym
komisji dydaktyki i spraw studenckich. Członek honorowy
Polskiego, Polsko-Niemieckiego, Węgierskiego i Bułgarskiego
Towarzystwa Historii Medycyny, członek zagraniczny
Białoruskiego i członek korespondent Towarzystwa Historii
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Medycyny byłej NRD. Członek założyciel i w latach 1997-2001
wiceprezydent Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Historii
Medycyny. Członek komitetów naukowych czasopism:
„Medicina nei Secoli” (Rzym), „Orvosterteneti Kezlemenyek”
(Budapeszt), „Asclepij” (Sofia). Odznaczony Krzyżem
Kawalerskim, Oficerskim i Komandorskim OOP i innymi.
Posiada, jako nieliczny Polak, Krzyż Zasługi I Klasy Orderu
Zasługi Republiki Federalnej Niemiec. W 2002 r. otrzymał
przyznany przez Kapitułę medal Gloria Medicina. W dniu
27.10.2009 r. na Wydziale Wojskowo-Lekarskim z Oddziałem
Fizjoterapii UM w Łodzi odbyła się uroczysta laudacja
i posiedzenie Rady Wydziału z okazji jubileuszu urodzin
Jego Magnificencji.

08.01.2010 r. W gmachu Teatru Wielkiego w Łodzi odbyła się uroczystość
wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Lekarskiego,
Wydziału Lekarsko-Dentystycznego oraz Wydziału WojskowoLekarskiego. Dyplomy odebrało około 400 absolwentów (w tym
14 z oceną bardzo dobrą). Podczas uroczystości wręczone zostały
także nagrody najlepszym studentom poszczególnych
wydziałów, ufundowane przez Okręgową Radę Lekarską,
oraz nagrody dla zawodników Klubu Uczelnianego AZS UM
za wybitne osiągnięcia sportowe i wieloletnie reprezentowanie
uczelni na zawodach sportowych.

10.01.2010 r. Samorząd Studentów UM w Łodzi zorganizował zbiórkę
pieniędzy w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Akcja odbyła się na osiedlu studenckim Lumumbowo,
obok akademika Synapsa.

26.01.2010 r. Uruchomiono nowoczesny aparat do elektroterapii w Pracowni
Elektrofizjologii Kliniki Kardiologii USK nr 3 im. Sterlinga.
Klinika wygrała konkurs Ministerstwa Zdrowia w ramach
programu polityki zdrowotnej Narodowy program profilaktyki
i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego na rok 2009POLKARD, otrzymując dotację w wysokości 340.000 zł
na zakup aparatury do badań elektrofizjologicznych. Aparat
rentgenowski zakupiony w ramach tej dotacji (mobilny aparat
RTG Ziehm Vision R) zastąpił wysłużony sprzęt z 2000 r.,
służący dziś do implantacji wszelkiego typu rozruszników serca
oraz ablacji dróg przewodzących serca w przypadkach
uporczywych zaburzeń rytmu.
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03.02.2010 r. W Pałacu Prezydenckim w Warszawie wręczono akty nadania
tytułu profesora. Profesorem nauk medycznych w UM w Łodzi
zostali nauczyciele akademiccy: Anna Małgorzata Jegier
oraz Janusz Maciej Strzelczyk, natomiast profesorem nauk
farmaceutycznych – Barbara Bożena Kostka.

16.02.2010 r. Uroczyste

otwarcie wyremontowanej Kliniki Psychiatrii
Dorosłych. Po przeprowadzeniu generalnego remontu Klinika
posiada wysoki standard, odpowiadający wszystkim normom
unijnym przewidzianym dla tego typu placówek. Część
obserwacyjna wyposażona jest w pełen monitoring, zapewniający
wysokie bezpieczeństwo pacjentom, przy jednoczesnym
komforcie pracy personelu medycznego. Część otwarta oddziału
składa się z sal dwu- lub trzyosobowych, z własnym węzłem
sanitarnym. Klinika prowadzi zajęcia dydaktyczne na UM,
na kierunkach: lekarskim, ratownictwa medycznego, fizjoterapii
oraz na kierunku lekarskim w języku angielskim.
Klinika funkcjonuje w ramach największego i najstarszego
w
województwie
szpitala
psychiatrycznego
(499 łóżek całodobowych), posiadającego osiem oddziałów
ogólnopsychiatrycznych
i
psychogeriatrycznych,
a także jako jedyny w regionie ośrodek posiadający całodobowe
oddziały: leczenia uzależnienia od alkoholu, substancji
psychoaktywnych wraz z leczeniem substytucyjnym, pacjentów z
podwójną diagnozą , tj. chorobą psychiczną plus uzależnieniem
oraz oddział psychiatrii dziecięcej. Klinika Psychiatrii Dorosłych
UM wraz z SP ZOZ im. Babińskiego jest jedynym
w województwie ośrodkiem posiadającym akredytację
Ministerstwa Zdrowia do prowadzenia specjalizacji z zakresu
psychologii klinicznej. Prócz szkolenia przeddyplomowego
Klinika jest ośrodkiem kształcenia podyplomowego z zakresu
psychiatrii, psychiatrii dzieci i młodzieży, psychologii klinicznej
oraz posiada akredytacje do odbywania staży z psychiatrii
dla lekarzy innych specjalności (m.in. neurologii, chorób
wewnętrznych, medycyny rodzinnej, foniatrii). Klinika w sposób
cykliczny, jako jedyna w województwie, organizuje
obowiązkowe kursy dla lekarzy specjalizujących się w psychiatrii
z zakresu: psychiatrii sądowej i orzecznictwa sądowopsychiatrycznego,
podstaw
kontaktu
terapeutycznego
oraz klinicznego zastosowania psychoterapii.

19-21.01.2010 UM w Łodzi promował swoją ofertę edukacyjną podczas XIV
Targów Edukacyjnych w Poznaniu. Stanowią one wspólną
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inicjatywę Międzynarodowych Targów Poznańskich, Ośrodka
Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu oraz Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. W trakcie
trwania targów stoisko UM odwiedziły tłumy uczniów
i rodziców zainteresowanych studiami medycznymi. Stoisko
zaszczyciła swoją obecnością również Pierwsza Dama
Rzeczpospolitej – Maria Kaczyńska.

22.02.2010 r. Decyzją Ministra Zdrowia zatwierdzony został nowy program
medyczny dla Centrum Kliniczno-Dydaktycznego UM w Łodzi.
Jest to przełomowa decyzja w historii tej wieloletniej inwestycji,
która w praktyce oznacza rozpoczęcie przygotowań do otwarcia
szpitala w kompleksie przy ul. Pomorskiej. Sukcesywnie
do CKD przenoszone będą wybrane kliniki, które obecnie
w większości znajdują się na terenie placówek podległych
Samorządowi Województwa.

24-28.02.2010 W Szczyrku odbyła się ogólnopolska konferencja psychiatrów
sądowych, podczas której na walnym zgromadzeniu prof. dr hab.
n. med. Józef Kocur został wybrany na prezesa Polskiego
Towarzystwa Psychiatrii Sądowej na 3-letnią kadencję.

25.02.2010 r. Szpital im. WAM został nagrodzony w prestiżowym,
ogólnopolskim konkursie Perły Medycyny. Lecznica zdobyła
trzecie miejsce w kraju, w kategorii największych szpitali.
Jurorzy docenili przede wszystkim wykwalifikowaną kadrę
szpitala, innowacyjność i specjalistyczny sprzęt.

27.02-03.03.10 W Nowym Orleanie (USA) odbył się doroczny kongres
Amerykańskiej Akademii Alergii Astmy i Immunologii
(AAAAI), który zgromadził blisko 10 tys. lekarzy z całego
świata. Wśród zaproszonych wykładowców tego najbardziej
prestiżowego kongresu w dziedzinie alergologii znalazł się
pracownik UM prof. dr hab. n. med. Marek L. Kowalski.

01.03.2010 r. Polska Akademia Medycyny, działając w imieniu Prezydium
Światowej Akademii Medycyny im. Alberta Schweitzera,
odznaczyła prof. Krzysztofa Kulę Złotym Medalem Alberta
Schweitzera. Jest to wyraz uznania i podziękowania
za humanitarną postawę oraz umiejętność pochylenia się
nad chorym człowiekiem i jego cierpieniem, które cechują
wielkich lekarzy.

03.03.2010 r.

Prezydent RP Lech Kaczyński wręczył akty nominacyjne
nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki,
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którym nadał tytuły profesora na wniosek Centralnej Komisji
do Spraw Stopni i Tytułów. Wśród nominowanych znaleźli się
pracownicy naszej uczelni: dr hab. Agata Hanna Karowicz-Bilińska, dr hab. Rafał Tomasz Pawliczak, dr hab. Stanisław
Sporny, dr hab. Anna Jolanta Woźniacka.

4-6.03.2010 r. UM w Łodzi uczestniczył w XIII Międzynarodowym Salonie
Edukacyjnym Perspektywy 2010 w Warszawie. Podczas Salonu,
w salach wystawienniczych Pałacu Kultury i Nauki,
prezentowały się najlepsze uczelnie publiczne i niepubliczne
z całej Polski. Kilkadziesiąt uczelni miało okazję bezpośredniego
dotarcia z ofertą kształcenia do tysięcy maturzystów z Mazowsza
i innych regionów Polski. W trakcie trwania targów stoisko UM
odwiedziły tłumy uczniów i rodziców zainteresowanych studiami
medycznymi.
gmachu Wydziału Farmaceutycznego odbyły się
organizowane
przez
Studencką
Sekcję
Towarzystwa
Farmaceutycznego Młoda Farmacja Drzwi Otwarte Wydziału
Farmaceutycznego. Podczas Drzwi Otwartych odwiedzający
mieli okazję zapoznać się z ofertę edukacyjną, spotkać się
z wykładowcami oraz zwiedzić poszczególne zakłady.

06.03.2010 r. W

08.03.2010 r.

W Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi zawarte zostało
porozumienie pomiędzy rektorami trzech łódzkich szkół
wyższych (Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Uniwersytetu
Łódzkiego oraz Politechniki Łódzkiej) a władzami Województwa
Łódzkiego w sprawie podejmowania wspólnych inicjatyw
na rzecz zapobiegania i przeciwdziałania problemom związanym
z nadużywaniem alkoholu, narkotyków i innych środków
psychoaktywnych wśród młodzieży studenckiej. W wyniku
podpisanego porozumienia na uczelniach uruchomiona zostanie
sieć punktów informacyjno-konsultacyjnych, w których kilka
razy w tygodniu będą odbywały się dyżury specjalistów –
terapeutów uzależnień. Wszyscy sygnatariusze porozumienia
zgodnie
podkreślali
ważkość
problemu
uzależnień
wśród młodzieży i wyrazili swoje pełne poparcie dla inicjatywy.

09.03.2010 r. W USK im. WAM – Centralnym Szpitalu Weteranów w Łodzi
odbyła się uroczystość otwarcia Pracowni Gamma-Kamery
SPECT/CT.
Pracownia
Gamma-Kamery,
działająca
przy Zakładzie Diagnostyki i Terapii Radiologicznej
i Izotopowej, wyposażona jest w jedną z najnowocześniejszych
w kraju Gamma-Kamerę SPECT/CT. Gamma-Kamera
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to urządzenie wykorzystujące promieniowanie gamma
radioizotopów wprowadzonych do organizmu pacjenta w postaci
radiofarmaceutyku, dzięki czemu możliwa jest bardzo dokładna
wizualizacja struktury narządów wewnętrznych oraz ocena
ich czynności. Aparat diagnostyczny wyposażony jest
w pierwszy na rynku system SPECT/CT, z płaskim, panelowym
detektorem CT. Dzięki tej innowacji możliwe jest pozyskanie
obrazów anatomicznych i funkcjonalnych w sekwencji czasowej,
jedne po drugich, bez konieczności przesuwania stołu
z pacjentem pomiędzy skanami SPECT i CT. Do zalet GammaKamery SPECT/CT zalicza się również najwyższą na rynku
rozdzielność obrazów scyntygraficznych i obrazów tomografii
komputerowej oraz niską dawkę promieniowania podczas
badania kości, serca, tarczycy i mózgu.

11-13.03.2010 UM w Łodzi uczestniczył w XIII Łódzkich Targach
Edukacyjnych, które są największym wydarzeniem promującym
wszechstronną ofertę edukacyjną w regionie łódzkim. Ideą
targów jest ukazanie młodzieży oferty placówek edukacyjnych,
ułatwienie dokonania wyboru oraz przybliżenie alternatywnych
form zatrudnienia i zdobywania pierwszych doświadczeń
zawodowych. Udział w Targach umożliwił UM zaprezentowanie
swojej oferty młodzieży z naszego miasta i regionu. W trakcie
trwania targów stoisko uczelni odwiedziło wielu uczniów liceów,
a nawet gimnazjów, zainteresowanych studiami na UM.

12.03.2010 r. Na UM w Łodzi gościł wicepremier Waldemar Pawlak.
Wśród uczestników spotkania znaleźli się również Podsekretarz
Stanu w Ministerstwie Zdrowia oraz Wicemarszałek
Województwa
Łódzkiego,
Przewodniczący
Sejmiku
Województwa Łódzkiego oraz szef łódzkiego PSL. Spotkanie
z władzami uczelni odbyło się na terenie CKD w Łodzi. Miejsce
wizyty nie zostało wybrane przypadkowo i związane było
z niedawno ogłoszoną informacją dotyczącą uruchomienia,
jeszcze w tym roku, pierwszych klinik w nowo powstającym
szpitalu. Podczas spotkania dyskutowano również na temat roli
nauki i uczelni wyższych we współczesnej gospodarce
oraz możliwościach, jakie dla jej rozwoju stwarza współpraca
świata nauki i biznesu.

15.03.2010 r.

USK im. WAM – Centralny Szpital Weteranów w Łodzi
podpisał umowę o współpracy z Regionalną Radą Olimpijską
w Łodzi. Przedmiotem umowy jest utworzenie w Szpitalu im.
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WAM Centrum Zdrowia Olimpijczyka. Idea utworzenia
Centrum zrodziła się z potrzeby spłacenia długu wdzięczności
olimpijczykom, którzy reprezentując Polskę, sławili Jej dobre
imię na sportowych arenach całego świata, dostarczając
niezapomnianych chwil wzruszeń polskim kibicom. Powołane
Centrum w strukturze Szpitala im. WAM będzie służyło byłym
i obecnym olimpijczykom polskim w zakresie: prowadzenia
diagnostyki medycznej z wykorzystaniem bazy sprzętowej
szpitala, podjęcia leczenia ambulatoryjnego oraz szpitalnego,
a także zapewnienia opieki rehabilitacyjnej.

17-19.03.2010 UM w Łodzi uczestniczył w dwóch wydarzeniach targowych XII Targach Edukacyjnych w Krakowie oraz XV Targach
Edukacyjnych EDUKACJA w Kielcach. Targi Edukacyjne
w Krakowie, organizowane od 12 lat, są największą imprezą
poświęconą oświacie w południowej Polsce. Centralnie położony
w tym regionie Kraków jest idealnym miejscem do organizacji
tego rodzaju wydarzenia. W tegorocznych krakowskich targach
wzięło udział blisko 200 wystawców oraz ponad 11 tysięcy
uczniów i studentów. Targi EDUKACJA w Kielcach cieszyły
się, jak co roku, dużą frekwencją, przyciągając przedstawicieli
dyrekcji szkół, nauczycieli, pedagogów, a przede wszystkim
samych uczniów.

19.03.2010 r. Karolina Goińska, studentka VI roku Wydziału Lekarskiego
zostana wybrana Miss Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na rok
2010. I wicemiss została studentka farmacji Ilona Wańka,
a II wicemiss jest Olga Piętakiewicz, studentka dietetyki. Miss
internautów została Andżelika Kędzierska, studentka V roku
Wydziału Lekarskiego. Agencja IGO-ART przyznała dziką kartę,
uprawniającą do startu w Miss Polonia Studentek Łodzi Monice
Kucharek, studentce farmacji. Wszystkie cztery kandydatki
wezmą udział w kwietniowych wyborach na najpiękniejszą
studentkę Łodzi w Teatrze im. Stefana Jaracza w Łodzi.
Konkurs Miss UM został zorganizowany po raz pierwszy przez
Samorząd Studentów. W finale, który został zorganizowany w
auli Rektoratu, wzięło udział 15 kandydatek ze wszystkich
wydziałów uczelni.

19.03.2010 r.

W hali sportowej przy pl. Hallera, odbył się mecz piłki nożnej
pomiędzy władzami UM a Samorządem Studenckim. Po zaciętej
walce mecz zakończył się wynikiem 7:3 dla władz UM w Łodzi.
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23.03.2010 r.

Pod hasłem "Oddaj krew, uratuj życie" odbyła się zbiórka krwi
zorganizowana przez Samorząd Studentów UM w Łodzi
oraz RCKiK w Łodzi. Akcja cieszyła sie ogromnym
zainteresowaniem
zarówno
ze
strony
studentów,
jak i pracowników naszej uczelni. Zebrano blisko 40 litrów krwi.

30.03.2010 r. W budynku Biblioteki Głównej odbyło się uroczyste otwarcie
Stałej Wystawy Fotografii UM w Łodzi pod patronatem
Jego Magnificencji Rektora UM w Łodzi. Wystawa ma na celu
prezentowanie aktywności fotograficznej obecnych i byłych
pracowników oraz studentów UM.

10.04.2010 r. W siedzibie Wydziału Pielęgniarstwa i Położnictwa odbyły się
Dni Otwarte wydziału. Podczas imprezy odbyły się pomiary RR,
pokaz sal demonstracyjnych, pokaz udzielania pierwszej
pomocy, pokaz samobadania piersi, rozmowy ze studentami.
Przedstawiono także prezentację o wydziale.

14.04.2010 r. Na Wydziale Farmaceutycznym odbył się Dzień Kariery.
Goszczono pracodawców branży farmaceutycznej, zdrowia
i urody. Studenci i absolwenci mogli spotkać się
z przedstawicielami firm regionu łódzkiego oraz całego kraju.
Uczestnicy mieli okazję porozmawiać z przedstawicielami
zawodów
związanych
z
ich
kierunkami
studiów,
a także z osobami odpowiedzialnymi za rekrutację pracowników.
Można było zapoznać się z ofertami praktyk i staży oraz pracy.
Znalazło się też coś dla przedsiębiorczych studentów
i absolwentów, planujących założyć własny biznes, oraz dla tych,
którzy swoją przyszłość wiążą z karierą naukową. Obecne były
także firmy i instytucje wspierające osoby poszukujące pracy.
Łącznie w Dniu Kariery wzięli udział przedstawiciele dwudziestu
firm i instytucji. Targi cieszyły się dużym zainteresowaniem,
nie tylko studentów Wydziału Farmaceutycznego.

23.04.2010 r. UM w Łodzi, w ramach X Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki,
zorganizował na terenie Rektoratu cykl wydarzeń poświęconych
promowaniu nauki. Dzień zaczął się od konwersatorium
poświęconego tematyce onkologicznej, składającego się z cyklu
wykładów. Debatę zorganizował Zakład Biologii Środowiskowej
UM w Łodzi. Po wykładach i gorącej dyskusji na temat żywności
modyfikowanej genetycznie na dziedzińcu Rektoratu można było
spróbować wielu bardzo smacznych potraw i produktów
ekologicznych. W piątek (24.04.) i sobotę (25.04.) UM w Łodzi
brał udział w „pikniku naukowym”, który odbywał się na rynku
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w Manufakturze. W pikniku brali udział: pracownicy i studenci
Wydziału Pielęgniarstwa i Położnictwa, IFMSA-Poland
Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny, SKN
Fizjoterapii,
studenci
obcojęzyczni
naszej
uczelni
oraz przedstawiciele Działu Rekrutacji.

24.04.2010 r. Odbyły się wybory miss polonia studentek Łodzi 2010.
Studentka UM Ilona Wańka została pierwszą wice miss,
zwyciężyła Karolina Marcinak, studentka Politechniki Łódzkiej.

25.04.2010 r. Odbyły się po raz ósmy Akademickie Ogólnopolskie Regaty
Ulicy Piotrkowskiej. Osada z UM w Łodzi zajęła 3. miejsce.
Zwyciężyli studenci z AGH w Krakowie. Trasę od pasażu
Józewskiego do pl. Wolności i z powrotem (łącznie ok. 3,6 km)
pokonali na specjalnych łódkach na kołach w 11 min i 18 s.

07.05.2010 r. W Muzeum Miasta Łodzi odbył się jubileusz 65-lecia Wyższego
Szkolnictwa Medycznego w Łodzi. Uroczystość zaszczycili
swoja obecnością m.in. Minister Sprawiedliwości, Podsekretarz
Stanu Ministerstwa Zdrowia, Wojewoda Łódzki, Marszałek
Województwa Łódzkiego, Prezydent Miasta Łodzi, asystent
szefa Sztabu Generalnego WP ds. Wojskowej Służby Zdrowia,
a także inni przedstawiciele władz i biznesu łódzkiego.
Na wstępie uroczystości zabrał głos Rektor UM, który powitał
wszystkich gości, przypominając o korzeniach i znaczeniu naszej
uczelni. Wykład historyczny, pełen sentymentalnych, ujmujących
wspomnień wygłosił prof. Kazimierz Jędrzejewski. Profesor
przybliżył wszystkim obecnym nie tylko historię UM,
jej rodowód i tradycję, ale przede wszystkim wspominał
wspaniałych ludzi, dla których to miejsce było i jest... całym
życiem. W części artystycznej podziwiano występ pana Jana
Przepałkowskiego, który wykonał na fortepianie poloneza A-dur
Fryderyka Chopina. Po jego występie zostały wręczone liczne
odznaczenia dla najbardziej zasłużonych pracowników naszej
uczelni. Następnie wystąpił chór UM w Łodzi wraz z dwójką
solistów. Po koncercie otworzono wystawę towarzyszącą
obchodom zatytułowaną „Każdy dzień jest podróżą
przez historię: dzieje wyższego szkolnictwa medycznego
w Łodzi 1945-2010”. Wystawa składała się z dwóch części.
Jedna z nich prezentowała fotografie obrazujące historię UM.
Drugą tworzyły eksponaty wypożyczone dzięki uprzejmości pana
profesora Czesława Jeśmana z Muzeum UM. Można było
na niej zobaczyć drogocenne starodruki, zabytkowe narzędzia
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i sprzęt medyczny oraz wystrój, zaaranżowanego specjalnie
na potrzeby wystawy namiotu polowego, w którym na polu walki
wykonywane były mniej lub bardziej skomplikowane zabiegi
medyczne.

12.05.2010 r. Ogłoszony został najnowszy ranking szkół wyższych magazynu
„Perspektywy” i dziennika „Rzeczpospolita”. UM w Łodzi
awansował o 8 pozycji wśród uczelni publicznych, plasując się
na 22. Miejscu, oraz o jedno miejsce wśród uczelni medycznych,
natomiast w kategorii „kierunki medyczne” zajął 3. miejsce.
Zgodnie z postanowieniami kapituły rankingu uczelnie oceniane
są po względem prestiżu, siły naukowej, warunków studiowania
oraz umiędzynarodowienia studiów, a także – po raz pierwszy w
tym roku – pod względem innowacyjności. Biorąc pod uwagę
poszczególne kryteria, UM wciąż wiedzie prym w kategorii
warunków studiowania, zajmując pod tym względem 2. miejsce
w ogólnej klasyfikacji.

19-20.05.2010 Odbyły się w Łodzi największe w regionie Targi Biotechnologii,
Farmacji i Biobiznesu – Central European Business Forum of
Biotechnology & Innovatoive BioEconomy BioForum 2010.
Pośród ponad osiemdziesięciu wystawców znalazł się również
UM w Łodzi. Uczelnia promowała nowo powołane Centrum
Innowacji i Transferu Technologii, Centralne Laboratorium,
nowy kierunek studiów zamawianych – Biotechnologię
Medyczną, oraz projekty naukowo-badawcze takie, jak:
przygotowanie
preparatów
polifenolowych
pochodzenia
roślinnego
o
właściwościach
przeciwpłytkowych
kardioprotekcyjnych - FLAWOPIRYNA. Podczas dwóch dni
Targów równolegle odbywały się prezentacje dotyczące
innowacyjnych projektów, zarządzania biobiznesem, ochrony
własności intelektualnej w nauce i biznesie.

27.05.2010 r. USK im. WAM – Centralny Szpital Weteranów w Łodzi
otrzymał
główną
nagrodę
w
konkursie
LIDER
NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII 2010 w kategorii DUŻE
PRZEDSIĘBIORSTWO.

28.05.2010 r. Na terenie Studium odbył się festyn sportowy z okazji 65-lecia
Wyższego Szkolnictwa Medycznego w Łodzi. W imprezie wzięli
udział studenci ze wszystkich Wydziałów UM, prezentując swoje
umiejętności sportowe, taneczne i żonglerskie. Odbył się między
innymi: pokaz szkoły sztuk walki, międzywydziałowe wyścigi
łódką, mecz pomiędzy reprezentacjami dziewcząt z Wydziału
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Wojskowo-Lekarskiego z Oddziałem Fizjoterapii i Sekcji
Koszykówki, zawody siłaczy, występy sekcji tanecznej.
Głównym punktem imprezy było wręczenie przez Prorektor ds.
Nauczania i Wychowania statuetek za całokształt pracy
sportowej z młodzieżą akademicką dla trenerów: mgr Ewy
Gajdy, mgr Urszuli Hajman i mgr Elżbiety Jarczyńskiej.
Wręczono również nagrodę dla najlepszego sportowca 2010 –
studentce Marcie Kacprzak, natomiast Wydział Lekarski
z Oddziałem Stomatologicznym został wyróżniony za największą
liczbę studentów uczestniczących w sekcjach sportowych.
Imprezę zakończył piknik.

01.06.2010 r. Prof. dr hab. Piotr Smolewski został wybrany przewodniczącym
Polskiego Towarzystwa Cytomterii.

01.06.2010 r. W auli Wydziału Farmacji kolejny raz studenci anglojęzyczni
świętowali uroczyste wręczenie dyplomów. W tym roku po raz
pierwszy dyplomy uzyskali absolwenci programu 6-letniego,
rozpoczynający naukę w roku akademickim 2004/2005,
oraz czwarty już rocznik absolwentów programu 4-letniego.
Uprawnionych do otrzymania dyplomów w roku akademickim
2009/10 było łącznie 35 studentów, pochodzących
z takich krajów, jak: USA, Kanada, Tajwan , Norwegia, Zambia,
Malezja, Turcja , Wielka Brytania.

10.06.2010 r. Odbyła się uroczystość nadania certyfikatu ISO norm 9001:2008
USK im. WAM - Centralnemu Szpitalowi Weteranów.

23.07.2010 r. Zmarł generał bryg. prof. zw. Wiesław Łasiński, wybitny lekarz
i nauczyciel akademicki, autor licznych książek i rozdziałów
w podręcznikach anatomii prawidłowej, były kierownik Instytutu
Biologiczno-Morfologicznego i rektor Wojskowej Akademii
Medycznej w Łodzi, uczestnik kampanii wrześniowej 1939 roku
i więzień obozów jenieckich. Gen. bryg. prof. dr med. dr h. c.
Wiesław ŁASIŃSKI urodził się 25.12.1915 r. w Starym Sączu.
Studiował w ramach Centrum Wyszkolenia Sanitarnego
na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego. Dyplom
uzyskał w marcu 1939 r. jako prymus. W wojnie obronnej
w 1939 r. był dowódcą plutonu Kompanii Sanitarnej 26 Dywizji
Piechoty. Podczas bitwy nad Bzurą dostał się do niewoli,
przebywał w oflagach: Braunschweig, Limburg i Mannheim,
w których pełnił obowiązki lekarza obozowego. Pewien czas
pozostawał w jenieckich szpitalach w Koblencji i w Trewirze.
Po nieudanej próbie ucieczki do Francji był więziony w twierdzy
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Chalons nad Marną. W marcu 1945 r., po uwolnieniu
go przez armię amerykańską, był lekarzem szpitala UNRRA
w Mosboch w Badenii. Powrócił do kraju i podjął pracę
w Klinice Chirurgicznej WL Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie. Wiosną 1946 r. został powołany do służby
wojskowej w Marynarce Wojennej, z którą związał
potem na wiele lat własne losy. Początkowo pełnił służbę lekarza
okrętowego, a następnie szefa lecznictwa Marynarki Wojennej.
W latach 1949-1955 pozostawał lekarzem w Szpitalu Marynarki
Wojennej w Gdańsku-Oliwie, początkowo jako asystent oddziału
chirurgicznego, a od 1956 r. jako komendant placówki. W tym
czasie współpracował z Katedrą Anatomii Prawidłowej. W 1965
r. został powołany na komendanta-rektora WAM, funkcję pełnił
do 1972 r.. Był twórcą i kierownikiem Zakładu Anatomii
Topograficznej i Stosowanej oraz komendantem Instytutu
Biologiczno-Morfologicznego. Stopień generała brygady
otrzymał w 1966 roku. We wrześniu 1982 r. został mianowany
rektorem Akademii Medycznej w Gdańsku. Z uczelnią
tą związany jest od końca lat czterdziestych. W 1948 r. uzyskał
stopień doktora medycyny za pracę Układ listewek skórnych
na dłoniach Polaków. Pracując w AM w Gdańsku, szybko
otrzymał tytuł docenta, a w 1961 r. profesora nadzwyczajnego.
W roku następnym został kierownikiem Katedry Anatomii
Prawidłowej, zaś w latach 1962-1965 pełnił obowiązki
prodziekana WL tej uczelni. Zaszczytną funkcję rektora AM
w Gdańsku pełnił w latach 1982-1983. Od 1984 r. pozostaje
na emeryturze. Na dorobek naukowy profesora składa się
ponad 100 publikacji, w tym kilka bardzo cenionych
w środowisku lekarskim podręczników m.in.: Anatomia topograficzna i stosowana, Anatomia głowy dla stomatologów
(7 tomów). Był promotorem 11 przewodów doktorskich
i opiekunem 3 przewodów habilitacyjnych. Od 1983 r. doktor
honoris causa WAM. Posiada m.in. odznaczenia Krzyż
Komandorski i Oficerski OO Polski i wiele innych. Jest uważany
za współtwórcę polskiej szkoły anatomicznej. Należał do bardzo
barwnych postaci, ze względu na charakterystyczny mundur
kontradmirała, z którym się nie rozstawał.

11.08.2010 r. Laureatem międzynarodowej nagrody „Eminent Scientist of the
year 2010", przyznawanej przez International Research
Promotion Council, został prof. Tadeusz Robak, kierownik
Kliniki Hematologii UM w Łodzi. Każdego roku Rada IRPC
przyznaje
to
prestiżowe
wyróżnienie
naukowcom,
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których działalność ma wpływ na rozwój światowej medycyny,
ze szczególnym uwzględnieniem krajów rozwijających się.
Kapituła nagrody doceniła wkład prof. Robaka w rozwój
hematologii oraz znaczenie prowadzonych przez niego badań
klinicznych z zakresu hematologii onkologicznej.

28.08.-01.09.10 W trakcie dorocznego kongresu European Society of Cardiology
(ESC), który odbył się w Sztokholmie, przedstawiona została
praca Dominiki Filipiak, studentki VI roku Wydziału
Lekarskiego UM w Łodzi. Praca pod tytułem Pocket
echocardiograph – a valuable diagnostic tool for non-experts or
just an ultraportable device for expert echocardiographers?
powstała w ramach SKN przy II Katedrze Kardiologii
pod kierownictwem dr. hab. n. med. Piotra Lipca i dotyczy
klinicznego
zastosowania
osobistych
echokardiografów
u pacjentów z chorobami układu krążenia. II Katedra
Kardiologii należy do wąskiego grona ośrodków wdrażających
to innowacyjne narzędzie diagnostyczne. Kongres ESC jest
największym kongresem kardiologicznym na świecie (ponad 25
tysięcy uczestników) i prezentowane są na nim jedynie
najważniejsze doniesienia w dziedzinie chorób układu krążenia.
W tym roku przedstawiane prace wybrane zostały z prawie 10
tys. streszczeń zgłoszonych przez zespoły badawcze z całego
świata. Przyjęcie pracy do prezentacji na kongresie ESC jest
na tyle prestiżowe, że w naszym kraju jest honorowane
przez
Polskie
Towarzystwo
Kardiologiczne
grantami
umożliwiającymi
pokrycie
kosztów
uczestnictwa
w tym kongresie. Wyjątkowym wydarzeniem jest przyjęcie
pracy wykonanej przez studenta medycyny. Oprócz ww. pracy
na tegorocznym kongresie przedstawionych zostało również 9
innych prac autorów z II Katedry Kardiologii UM w Łodzi,
kierowanej przez prof. Jarosława D. Kasprzaka, co jest bardzo
znaczącym osiągnięciem (z całego województwa łódzkiego
przedstawionych zostało 12 prac).

27.09.2010 r. UM w Łodzi zajął 2. miejsce w sierpniowej edycji plebiscytu
Łódź Sukcesu. Osiągnięcia naszych naukowców, prof. T. Robaka
i dr W. Fendlera, po raz kolejny zyskały uznanie
wśród mieszkańców Łodzi. Wyniki plebiscytu ogłoszono
podczas uroczystego spotkania w restauracji Piotrkowska
Klub 97.
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28.09.2010 r. Odbyła się w USK im. WAM – Centralnym Szpitalu Weteranów
w Łodzi uroczystość otwarcia w pełni zmodernizowanej
i nowocześnie wyposażonej Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej,
Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej. Efektem przeprowadzonych
prac modernizacyjnych jest dostosowana do wymagań Unii
Europejskiej nowoczesna Klinika, charakteryzująca się
przyjaznymi wnętrzami, wysokim standardem wykończenia
i gwarantująca najwyższy komfort pobytu pacjentów.
Odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2010/
2011 UM w Łodzi. Wśród zaproszonych gości znaleźli się:
Arcybiskup
Metropolita
Łódzki,
podsekretarz
stanu
w Ministerstwie Obrony Narodowej, dyrektor Departamentu
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Marszałek Województwa
Łódzkiego, Wicewojewoda Łódzki Krystyna Ozga, pełniący
funkcję Prezydenta Miasta Łodzi, posłowie i senatorowie Ziemi
Łódzkiej, rektorzy i prorektorzy łódzkich uczelni wyższych
oraz liczni przedstawiciele Sztabu Generalnego Wojska
Polskiego. Do uroczystej immatrykulacji przystąpili wybrani
studenci poszczególnych Wydziałów, studenci anglojęzyczni
oraz podchorążowie, rozpoczynający naukę na Wydziale
Wojskowo- Lekarskim. Prof. Tadeusz Robak wygłosił wykład
inauguracyjny pt. Przeszczepianie komórek krwiotwórczych nadzieje i rzeczywistość. Podczas uroczystości zostały
również wręczone nagrody Ministra Zdrowia za osiągnięcia
naukowe w roku 2009, które otrzymali: prof. Hieronim Bartel, dr
Milena Sokołowska, dr hab. Ewa Lech-Marańda, dr hab. Elżbieta
Smolewska. JM Rektor prof. Paweł Górski wręczył
także
podziękowania
zasłużonym
pracownikom
UM,
przechodzącym w bieżącym roku na emeryturę. Uroczystość
uświetnił występ chóru UM.
miejsce obchody 65–lecia Łodzi Akademickiej.
Rektorzy, prorektorzy i senaty wszystkich publicznych uczelni
łódzkich, jak również społeczność akademicka Łodzi. Obchody
jubileuszu rozpoczęły od mszy świętej, celebrowanej
przez Arcybiskupa Metropolitę Łódzkiego. Po uroczystościach
w Bazylice Archikatedralnej wszyscy zgromadzeni udali się
pod Urząd Miasta Łodzi, skąd, w towarzystwie orkiestry dętej
z Uniejowa, przemaszerowali do Filharmonii Łódzkiej.
Tu odbyło się uroczyste posiedzenie senatów wszystkich uczelni
wyższych Łodzi. Podczas prezentacji multimedialnych
każda z uczelni przypomniała o swoich korzeniach, historii,

02.10.2010 r. Miały
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o tym co aktualnie dzieje się w jej murach i o tym co planowane
jest w przyszłość. Uroczystość uświetnił występ połączonych
chórów uczelni wyższych.

4-7.10.2010 r. W Brukseli odbyła się VIII edycja Open Days – Europejskiego
Tygodnia Miast i Regionów, który organizowany jest raz do roku
przez Komisję Europejską i Komitet Regionów UE.
Jest to największa europejska impreza poświęcona tematyce
regionalnej. W tegorocznej edycji pod hasłem Europa 2020:
konkurencyjność, współpraca i spójność dla wszystkich regionów
wzięło udział ok. 7 000 osób
(przedstawicieli szczebla
regionalnego i lokalnego). Dni otwarte stanowiły platformę
wymiany poglądów na temat roli i możliwości współpracy
europejskich regionów i miast. Pierwszy raz w Open Days
uczestniczyły reprezentacje 3 łódzkich uczelni wyższych:
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Uniwersytetu Łódzkiego
i Politechniki Łódzkiej, które na zaproszenie Prezydenta Miasta
Łodzi oraz Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego
w Brukseli promowały projekt Łodzi Akademickiej.

05.10.2010 r. Zmarł prof. dr hab. n. med. Antoni Gabryelewicz, absolwent
Akademii Medycznej w Łodzi, wybitny lekarz i nauczyciel
akademicki, doktor honoris causa UM w Łodzi.

09.10.2010 r.

Został przeprowadzony ostatni z 3 zaplanowanych warsztatów
integracyjnych dla osób przyjętych na I rok studiów UM
w Łodzi. Po dużym zainteresowaniu zeszłoroczną inicjatywą
tego typu, pracownicy ABK przygotowali dla tegorocznych
pierwszaków zajęcia na obozach roku zero oraz warsztaty
w Łodzi. Akcja „Startuj z nam” była szansą dla studentów
pierwszego roku na poznanie nowego otoczenia oraz nawiązanie
nowych znajomości. Na zajęciach można było rozwinąć swoje
umiejętności komunikacji i współpracy w zespole. Studenci
od pierwszych chwil spędzonych na UM poznali ABK, pozyskali
informacje o jego działalności, a także zdobyli wiedzę,
z jakimi problemami i potrzebami mogą się do Biura zgłaszać.
W zajęciach integracyjnych (przy okazji obozów roku zero
w Poroninie i Łazach oraz warsztatach w Łodzi) udział wzięło
łącznie 330 osób.

19.10.2010 r. W Izbie Przyjęć Szpitala im. WAM przy placu Hallera
po raz kolejny Samorząd Studentów UM w Łodzi
wraz z Wojewódzkim Centrum Krwiodawstwa zorganizował
akcję honorowej zbiórki krwi. Zarejestrowało się prawie 80
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chętnych, z czego około 50 oddało po 450 ml krwi dla ratowania
życia innych. Wszyscy krwiodawcy otrzymali uczelniany gadżet
i ekwiwalent kaloryczny. Akcja została przeprowadzona
w ramach Medykaliów, które trwały do 24 października.

23.10.2010 r. W hotelu Andels odbyła się konferencja pt: „Postępy kardiologii
klinicznej", zorganizowana przez Regionalne Centrum Chorób
Serca im. dr. Seweryna Sterlinga. Specjaliści z kardiologii
o
wieloletniej
praktyce
klinicznej
zaprezentowali
rekomendowane metody postępowania w najtrudniejszych
sytuacjach klinicznych współczesnej kardiologii – zapaleniu
wsierdzia (dr hab. med. prof. UM Krzysztof Chiżyński),
intensywnej terapii kardiologicznej (dr med. Włodzimierz
Koniarek), omdleniach (dr hab. med. Małgorzata Lelonek)
oraz w zaawansowanej chorobie wieńcowej (prof. Jarosław
Drożdż). Dodatkowym, nowatorskim elementem były 10minutowe praktyczne wskazówki dla lekarzy z dziedziny
farmakologii
klinicznej
układu
sercowo-naczyniowego,
prezentowane przez młodych pracowników Regionalnego
Centrum Chorób Serca.

15.11.2010 r. W USK im. WAM – Centralnym Szpitalu Weteranów odbyło się
spotkanie kombatantów oraz dyrekcji Szpitala z Marszałkiem
Województwa
Łódzkiego.
Kombatanci
podziękowali
Marszałkowi za przekazanie 1.000.000 mln zł na zabezpieczenie
medyczne Centralnego Szpitala Weteranów. Spotkanie
zakończyło
się
uroczystym
wręczeniem Marszałkowi
pamiątkowego odznaczenia. Dyrektor Szpitala wyraził
podziękowanie za dotychczasową owocną współpracę
oraz za wsparcie finansowe, dzięki któremu Szpital wzbogacił
bazę sprzętową o nowoczesny sprzęt. Specjalistyczna aparatura
jest potrzebna w leczeniu kombatantów, którzy ze względu
na podeszły wiek, a także urazy odniesione podczas walk
o niepodległość wymagają natychmiastowej i wieloprofilowej
diagnostyki, terapii i rehabilitacji. Dyrektor wyraził przekonanie,
że dzięki otrzymanemu dofinansowaniu skorzystają nie tylko
weterani, ale również pozostali pacjenci Szpitala. Marszałek
zadeklarował dalszą niezbędną pomoc dla ciągłego rozwoju
Szpitala Weteranów.

16.11.2010 r. W Parlamencie Europejskim w Brukseli odbyła się konferencja
prasowa poświęcona nowatorskiej dziedzinie wiedzy –
psychodermatologii.
Spotkanie
zostało
zorganizowane
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przez największą europejską organizację w dziedzinie
dermatologii i wenerologii – European Academy of Dermatology
and Venereology (EADV). Moderatorem i pomysłodawcą
konferencji była prof. UM Anna Zalewska-Janowska,
która wystąpiła w potrójnej roli – członka Komitetu Media&amp;
PR EADV, kierownika pierwszej na świecie statutowej jednostki
naukowej – Zakładu Psychodermatologii, a także reprezentanta
władz UM w Łodzi oraz CSK w Łodzi, który w swoich
strukturach posiada już powołany Zakład Psychodermatologii.
Światowej sławy eksperci z dziedziny psychodermatologii
przybyli do Brukseli, aby zapoznać przedstawicieli mediów,
świata
polityki
i
wszystkich
zaproszonych
gości
z możliwościami, jakie niesie ta nowatorska dziedzina wiedzy.

24.11.2010 r. Prof. dr hab. n. med. Jacek Rysz, prof. dr hab. Wojciech Piotr
Mielicki oraz prof. dr hab. Andrzej Stańczak odebrali z rąk
Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego nominację
profesorską.

25.11.2010 r. Zmarł prof. nadzw. dr hab. ekonomii Kazimierz Szwemberg,
wieloletni pracownik Instytuty Medycyny Społecznej Akademii
Medycznej w Łodzi.

25.11.2010 r.

Doktor Wojciech Fendler, doktorant w Klinice Pediatrii,
Onkologii, Hematologii i Diabetologii UM w Łodzi, został
jednym z trzech laureatów nagrody przyznawanej młodym
naukowcom przez Fundację Perspektywy – Scopus –
Perspektywy Young Researcher Award 2010. Oprócz tytułu
laureata nagrodzeni otrzymali po 2 tys. euro na pokrycie kosztów
udziału w wybranej przez nich międzynarodowej konferencji
naukowej.

27.11.2010 r. Odbył się I Bal Podchorążego Wydziału Wojskowo-Lekarskiego
UM w Łodzi, będący elementem obchodów Dnia Podchorążego.
Program balu obejmował m.in. odtańczenie poloneza, pokaz
sztuczek barmańskich, uroczyste krojenie tortu oraz odśpiewanie
Hymnu podchorążego. Bal odbył się w Rezydencji u Fabrykanta.

02.12.2010 r. Odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanego Zakładu
Diagnostyki Laboratoryjnej i Biochemii Klinicznej USK im.
WAM – Centralnego Szpitala Weteranów UM w Łodzi. Remont
Zakładu trwał 2 lata, a w trakcie prac budowlanych Zakład
świadczył przypisane mu usługi w pełnym zakresie. Środki, które

212

pochłonęły prace remontowe, pochodziły z budżetu Szpitala
oraz wypracowanych przez Zakład prac komercyjnych.

06.12.2010 r. Samorząd Studentów UM w Łodzi zorganizował akcję
„MIKOŁAJKI 2010” dla dzieci z Domu Dziecka. Grupa 30
dzieci w wieku od 7 do 12 lat uczestniczyła m.in. w seansie filmu
Zaplątani 3D w kinie Bałtyk oraz zabawie mikołajkowej
w klubie studenckim Synapsa.

8-11.12.2010 r. W Kopenhadze odbył się 14. doroczny Kongres Europejskiej
Asocjacji Echokardiograficznej (European Association of
Echocardiography), w trakcie którego rozpoczęły działalność
władze Asocjacji, powołane na kolejną kadencję – zarząd
i komitety koordynujące działania Asocjacji na różnorakich
polach. Miło nam poinformować, że wśród 4 reprezentantów
Polski w tych władzach jest dwóch pracowników UM w Łodzi –
prof. Jarosław D. Kasprzak, kierownik II Katedry i Kliniki
Kardiologii, oraz dr hab. Piotr Lipiec, kierownik Zakładu
Szybkiej Diagnostyki Kardiologicznej II Katedry Kardiologii.
Znaleźli się oni w grupie zaproszonych na ten kongres ośmiu
wykładowców z naszego kraju. Na Kongresie przedstawionych
zostało również 11 prac oryginalnych z ośrodka łódzkiego (II
Katedry Kardiologii UM), w tym jedna, której pierwszym
autorem był Ahmad Shim – student Oddziału Studiów w Języku
Angielskim UM w Łodzi, realizujący badania naukowe w II
Katedrze Kardiologii pod kierunkiem dr. hab. Piotra Lipca.
się uroczyste spotkanie wigilijne Łódzkiego
Stowarzyszenia Laryngektomowanych. Stowarzyszenie działa
od 5 lat i zrzesza głównie pacjentów w Oddziale Laryngologii
Onkologicznej WSS im. M. Kopernika i Klinice Chirurgii
Nowotworów Głowy i Szyi UM w Łodzi.

10.12.2010 r. Odbyło

16.12.2010 r.

W gmachu Wydziału Farmaceutycznego UM odbyło się
uroczyste posiedzenie Senatu UM w Łodzi. W pierwszej części
spotkania JM Rektor UM w Łodzi prof. Paweł Górski wręczył
kwiaty zasłużonym pracownikom UM, którzy dzień wcześniej, tj.
15 grudnia, otrzymali z rąk Wojewody Łódzkiego odznaczenia
państwowe nadane przez Prezydenta RP. ZŁOTYM KRZYŻEM
ZASŁUGI zostali odznaczeni: prof. dr hab. n. med. Jerzy Loba,
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Selmaj, dr hab. n. med. prof.
nadzw. Marek Sosnowski, prof. dr hab. n. med. Jan Wilczyński.
SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI zostali odznaczeni: prof. dr
hab. n. med. Arkadiusz Jeziorski, prof. dr hab. n. med. Piotr
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Kurnatowski, mgr inż. Zdzisław Kajdos. BRĄZOWYM
KRZYŻEM ZASŁUGI zostali odznaczeni: dr hab. n. med.
Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska, mgr inż. Witold Kozakiewicz, dr
hab. n. med. prof. nadzw. Waldemar Machał, mgr Anna
Strumiłło, mgr Ewa Wieczorek, dr n. med. Hanna ZielińskaBliźniewska, dr n. med. Andrzej Żytkowski. Dr n. med. Bogdan
Jegier odebrał z rąk Rektora odznakę „Zasłużony
dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi&quo”. Druga część
uroczystości związana była z wręczeniem dyplomów doktora
habilitowanego oraz promocją doktorską. Uroczystość uświetnił
występ uczelnianego chóru, który śpiewając najpiękniejsze
polskie kolędy, wprowadził wszystkich obecnych w prawdziwie
przedświąteczny nastrój.

18.12.2010 r. Odbyły się uroczystości Jubileuszu 60-lecia kardiologii
w Szpitalu im. dr. Seweryna Sterlinga pod patronatem JM
Rektora UM prof. Pawła Górskiego. Spotkanie odbyło się
w Pałacu Poznańskich i zaszczyciło je wielu znakomitych gości,
zasłużonych pracowników szpitala, m.in. prof. Antoni
Dziatkowiak, prof. Hanna Dziatkowiak, prof. Kazimierz
Rybiński, prof. Witold Chrzanowski, prof. Halina BolińskaSołtysiak, prof. Maria Krzemińska-Pakuła, prof. Teresa
Pajszczyk-Kieszkiewicz, prof. Włodzimierz Musiał, prof. Jerzy
Sadowski, prof. Jan Henryk Goch, prof. Alicja IwaszkiewiczZasłonka, prof. Janusz Zasłonka. W spotkaniu wziął udział
także m.in. byli rektorzy naszej uczelni – prof. Jan Berner i prof.
Henryk Stępień, prorektor ds. klinicznych prof. Marian Brocki,
dziekan Wydziału Lekarskiego prof. Adam Antczak, zastępca
dyrektora Szpitala oraz jednocześnie dyrektor Centrum
Egzaminów Medycznych prof. Mariusz Klencki, konsultant
krajowy ds. kardiologii prof. Grzegorz Opolski, były prezes
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego prof. Andrzej
Cieśliński, kierownik Kliniki Kardiologii CMKP prof. Andrzej
Budaj, prezes Łódzkiego Towarzystwa Naukowego prof.
Stanisław Liszewski, prezes Łódzkiego Oddziału Narodowego
Funduszu Zdrowia dr med. Wojciech Bieńkiewicz, prof. Barbara
Krupa-Wojciechowska, prof. Zdzisława Kornacewicz-Jach,
i wielu innych znakomitych gości. Uczestnicy otrzymali wydaną
na tę okoliczność publikację 60 kardiologii w Szpitalu im. dr.
Seweryna Sterlinga i 120 lecie Szpitala pod red. prof. Jarosława
Drożdża oraz prof. Ryszarda Jaszewskiego, a także wydaną
książkę Hanny i Antoniego Dziatkowiaków pt. Serce i skalpel.
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ZAKOŃCZENIE
W okresie sprawozdawczym podejmowano wiele działań służących
dalszemu rozwojowi Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W 2010 r.
wprowadzono zmiany zarówno w strukturze organizacyjnej jednostek
dydaktycznych uczelni, jak i w strukturze administracji: utworzono nowe
kliniki, zakłady i oddziały, dokonano szeregu przekształceń w pionie
Rektora oraz Kanclerza UM w Łodzi.
Zmiany

dotyczyły

także

działalności

dydaktycznej

oraz organizacji uczelni na poziomie struktury wydziałowej. Prowadzono
kształcenie w formie nauczania przed- oraz podyplomowego. W okresie
sprawozdawczym nadano tytuły profesora pracownikom UM, obronione
zostały prace doktorskie i habilitacyjne. Działalność dydaktyczna w roku
2010 zaowocowała licznymi nagrodami indywidualnymi i zespołowymi
za działalność naukową i dydaktyczną, m.in. nagrodami Ministra Zdrowia,
Prezydenta Miasta Łodzi i Marszałka Województwa Łódzkiego.
W

roku

sprawozdawczym

UM

prowadził

działalność

oraz współpracę naukowo-badawczą, która objęła realizację krajowych
i

międzynarodowych

programów

oraz

projektów

badawczych

i dydaktycznych. W ramach współpracy z zagranicą pracownicy
oraz studenci odbywali wyjazdy o charakterze naukowo-badawczym,
szkoleniowym i w ramach wymiany studenckiej. UM w Łodzi w 2010 r.
utrzymywał kontakty z ponad 100 uczelniami na całym świecie.
W roku 2010, podobnie jak w latach minionych, Uniwersytet
Medyczny w Łodzi prowadził działalność kliniczną, realizowaną na bazie
jednostek uniwersyteckich (kliniki, oddziały, zakłady) zlokalizowanych
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w szpitalach klinicznych oraz na tzw. bazie obcej. Szpitale kliniczne
realizowały zadania dydaktyczne i badawcze w powiązaniu z udzielaniem
świadczeń zdrowotnych oraz promocją zdrowia. Dzięki wiedzy i staraniom
zespołów kierowniczych oraz zaangażowaniu pracowników sytuacja
finansowa szpitali klinicznych jest obecnie lepsza niż w poprzednim
okresie sprawozdawczym.
Rok 2010 to także okres licznych inwestycji w UM w Łodzi,
z Centrum Kliniczno-Dydaktycznym UM na czele, które w najbliższych
latach stanie się najnowocześniejszym i największym szpitalem w regionie
łódzkim. Ponadto teren Centrum to doskonałe pole dla inwestycji sektora
biomedycznego,

farmaceutycznego

i

biotechnologicznego

oraz profesjonalna baza dydaktyczna dla studentów UM.
Jak pokazuje zawartość niniejszego sprawozdania, zmiany,
jakie zaszły w strukturze UM, oraz działania zainicjowane i kontynuowane
przez uczelnię w roku 2010 zmierzają w kierunku stopniowego
i konsekwentnego rozbudowywania działalności dydaktycznej, naukowo-badawczej oraz klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
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