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Prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk urodził się w 1950 r. w miejscowości Iłowiec 

(gm. Skierbieszów, pow. Zamość). Szkołę podstawową i średnią (I L.O. im. Jana 

Zamojskiego) ukończył w Zamościu. 1 października 1967 r. podjął studia na 

Wydziale Zootechnicznym, które ukończył z wyróżnieniem w czerwcu 1972 r. 

Pracę zawodową w Zakładzie Hodowli Bydła rozpoczął 1 października 1971 r., 

jeszcze jako student V roku. Stopień doktora nauk rolniczych uzyskał w 1976 r. 

Habilitował się w roku 1981 (w wieku 31 lat) na Wydziale Zootechnicznym ART 

w Olsztynie, a praca habilitacyjna została wyróżniona nagrodą Ministra Nauki. Z 

dniem 1 stycznia 1983 r. został mianowany na stanowisko docenta. Tytuł naukowy 

profesora nadzwyczajnego nauk rolniczych uzyskał 15 maja 1990 r., a 1 maja 1995 

r. został mianowany na stanowisko profesora zwyczajnego. Uchwałą Senatu 

Akademii Podlaskiej w Siedlcach z dnia 27 lutego 2008 r. został wyróżniony 

godnością Doktora Honoris Causa. Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w 

Olsztynie uchwałą z dnia 30 listopada 2012 r. obdarzył Go również tym zaszczytnym tytułem za „całokształt 

badań dotyczących mlecznego i mięsnego użytkowania bydła oraz ochronę zasobów genetycznych zwierząt 

gospodarskich, a w szczególności restytucję rasy białogrzbietej w Polsce”.  

Należy do czołowych specjalistów z zakresu hodowli bydła w kraju, jest również ceniony zagranicą. Ma 

na swoim koncie bogaty i uznany dorobek autorski i współautorski. W okresie 45 lat pracy naukowej (1971-2016) 

opublikował ponad 650 różnych pozycji, w tym ponad 300 oryginalnych prac twórczych i 30 monografii i 

podręczników. Ponad 60 prac ukazało się w uznanych czasopismach z listy JCR (o IF od 0,510 do 5,053). Jest 

współautorem 12 pozycji dydaktycznych m.in. podręczników akademickich: Surowce zwierzęce – ocena i 

wykorzystanie (2004), Hodowla i użytkowanie bydła (2005), Ochrona zasobów genetycznych zwierząt 

gospodarskich i dziko żyjących (2011), Towaroznawstwo surowców i produktów zwierzęcych z podstawami 

przetwórstwa (2012), „Metody oceny towaroznawczej surowców i produktów zwierzęcych” (2012) i współautorem 

3 rozdziałów w wydanych za granicą książkach: Milk protein (red. Prof. Walter Hurley, 2012) i Dairy cows: 

reproduction nutritional menagment and diseases (red. Prof. Ricardo Erandro Mendes, 2013). 

Za cykl prac nad doskonaleniem bydła w kierunku mlecznym, wyróżniony został w 1985 roku nagrodą 

zespołową Ministra Nauki, stopnia I. Ważnym osiągnięciem jest restytucja i ochrona zasobów genetycznych 

rodzimej rasy bydła – białogrzbietów w oparciu o opracowany w 2002 r. dla Ministerstwa Rolnictwa program, 

który był podstawą wszystkich najważniejszych działań w tym zakresie. Za osiągnięcia te został wyróżniony w 

2007 prestiżowym Medalem im. Profesora Tadeusza Vetulaniego. Kierował 14 projektami badawczymi (KBN, 

MNiSzW, NCN, NCBiR). W 1995 roku odbył staż naukowy na Uniwersytecie Tennesee (USA), a wyniki 

swoich badań prezentował na wielu sympozjach i kongresach międzynarodowych. 

W latach 1986-1990 pełnił obowiązki prodziekana ds. studenckich na Wydziale Zootechnicznym, a w 

roku 1990 został wybrany na dziekana, którą to funkcję pełnił do 1996 r. Za Jego kadencji powołano na 

Wydziale drugi kierunek kształcenia tzn. Ochronę  

Środowiska (w 1992 r.), a na podstawowym kierunku – Zootechnice uruchomiono (w 1995 r.) trzy specjalności: 

Hodowla koni i jeździectwo, Hodowle amatorskie, Ocena i wykorzystanie surowców zwierzęcych. Był głównym 
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Żywności. Pełni tam funkcję Lidera. Pod Jego kierunkiem wykonano ponad 280 prac magisterskich (z tego 56 w 

Akademii Podlaskiej w Siedlcach, gdzie był zatrudniony na 1/2 etatu w latach 1992-2002) i ponad 70 prac 

inżynierskich. 

 Przez 15 lat (1975-1990) był opiekunem Sekcji Hodowli Bydła a przez 4 lata całego Studenckiego Koła 

Naukowego Zootechników. Za działalność w studenckim ruchu naukowym wyróżniony został przyznanym przez 

Radę Naczelną ZSP w 1986 r. medalem „Za zasługi dla Studenckiego Ruchu Naukowego” i indywidualną Nagrodą 

Ministra Edukacji Narodowej (w 1988). 

Jest promotorem 4 Doktoratów Honoris Causa, 9 jego wychowanków zrealizowało przewody 

habilitacyjne (z tego 3 osoby uzyskało już tytuł profesora), jest promotorem 17 zakończonych przewodów 

doktorskich. Opracował ponad 190 recenzji związanych z rozwojem kadry naukowej, w tym 2 na tytuł Doktora 

Honoris Causa, 89 dla Centralnej Komisji, 18 na tytuł profesora oraz stanowisko profesora zwyczajnego i 

nadzwyczajnego, 31 na stopień doktora habilitowanego, 37 prac doktorskich, przewodniczył w 18 komisjach w 

postepowaniu habilitacyjnym (wg nowej ustawy). Wykonał recenzje ponad 100 projektów badawczych. Z 

działalności organizacyjnej wymienić należy: 

 Na Uczelni: kierowanie Katedrą Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła (od 1995 r.); członek 

Senatu przez 7 kadencji (od 1990 do 2012); przewodniczenie Senackiej Komisji ds. Statutu i Organizacji 

Uczelni (2008-2012) 

 W instytucjach i towarzystwach naukowych: Prezes Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego (2007-2013); 

Europejska Federacja Zootechniczna – koordynator Komisji Cattle Production (1996-2001); członek Centralnej 

Komisji ds. Tytułu i Stopni  Naukowych przez 6 kadencji (od 1997 r. - ); v-ce przewodniczący Komitetu Nauk 

Zootechnicznych PAN (2003-2010); Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Weterynarii Oddziału PAN w 

Lublinie (od 2014 r.); Członek Rady Naukowej Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu (od 

1992), członek zespołu ekspertów do oceny projektów badawczych 

 W redakcjach czasopism: redaktor Wydziału II (Biologia) Folia Societatis Scientiarum Lublinensis (1992-

1999); Redaktor naczelny Roczników Naukowych PTZ (od 2005 r.), Przegląd Hodowlany - Przewodniczący 

Rady Programowej  (2002-2008)  

 We współpracy z otoczeniem: v-ce prezes Lubelskiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka 

(2005-2015); Członek Zespołu Doradczego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ds. ochrony zasobów 

genetycznych zwierząt gospodarskich (od 2011 r.); v-ce przewodniczący (1998-2002) i przewodniczący Rady 

Powiatu w Lublinie (2002-2006) 

 Wyróżnienia: 4 nagrody Ministra (dwie zespołowe I i  dwie indywidualne III);  
 

Motto działania:  

Dobra praca, wysoki poziom organizacji życia oraz nauki !  

Dobro pracowników Uczelni kluczem do jej sukcesów ! 
 
 
 

Władza jest służbą nie panowaniem 
 

 

Szanowni Państwo 

 

Jestem przekonany, że na tej Sali zgromadzili się przedstawiciele naszej społeczności 

akademickiej, którzy zainteresowani są losami Uczelni i pragną, aby charakteryzowała się ona 

wysokim poziomem nauczania i badań naukowych, a także godziwymi warunkami pracy i godziwą 

płacą dla wszystkich nas – członków całej społeczności akademickiej. 

Reprezentuję pogląd konieczności zachowania ciągłości działania naszej Uczelni. 

Najbliższa kadencja winna być nie początkiem, a kontynuacją wieloletnich, szczytnych tradycji i 

kolejnym dynamicznym etapem jej rozwoju. Jestem pełen uznania dla dorobku wielu pokoleń 

pracowników i studentów, którzy tę tradycję tworzyli. 

Dokonania Uczelni w mijającym sześćdziesięcioleciu nadały jej znaczącą rangę w kraju i za 

granicą. Pozycja ta nie jest jednak dana nam na stałe. Trzeba ja potwierdzać kolejnymi działaniami 

m.in. dalszą systematyczną modernizacją programów nauczania i dostosowaniem kształcenia 

studentów do standardów europejskich, rozszerzeniem współpracy naukowej z zagranicą oraz 

krajowymi ośrodkami naukowymi i podmiotami gospodarczymi, a także doskonaleniem procesu 



badawczego. Uważam, że każdy z obecnych chciałby pracować i studiować w Uczelni, która zajmuje 

czołową, a przynajmniej środkową, pozycję w różnych rankingach. 

Na Uczelni pracuję od 1971 roku przechodząc kolejne etapy awansu akademickiego 

począwszy od asystenta stażysty aż do profesora zwyczajnego. Pełniąc funkcję prodziekana, a 

następnie dziekana przez dwie kadencje, w ostatnich kilkunastu latach jako członek Senatu i 

kierownik Katedry uczestniczyłem aktywnie w podejmowaniu szeregu decyzji kształtujących przyszły 

wizerunek Uczelni. Opierając się na zdobytej wiedzy i doświadczeniu pragnę zwrócić szczególną 

uwagę na 3 najbardziej istotne elementy funkcjonowania naszej Alma Mater, a mianowicie: 

 naukę i rozwój kadry naukowej, 

 kształcenie studentów, 

 organizację i zarządzanie 

Najważniejszym jednak problemem będzie zapewnienie stabilności finansowej Uczelni aby 

organizować proces dydaktyczny i kształcić na wysokim poziomie młodzież, która do nas przychodzi i 

systematycznie wypłacać wszystkim pracownikom co miesiąc pensje oraz przysługujące premie i 

nagrody.   

Nie zamierzam składać obietnic, które nie mogą być zrealizowane, bo staram się być zawsze 

realistą i twardo chodzić po ziemi i tym zdobywam sobie zaufanie współpracowników. Najbliższe lata 

mogą być decydujące o dalszym rozwoju i funkcjonowaniu naszej Uczelni. To też podstawą działania 

musi być dążenie do pewnej określonej stabilizacji jej funkcjonowania, którą jednak powinien 

cechować dynamizm ewolucyjny oraz pełne przestrzeganie zasady: dobra praca – dobra płaca. 

 

NAUKA I ROZWÓJ KADRY NAUKOWEJ 

 

 Ważnym kryterium oceny pozycji Uczelni w kraju i za granicą jest przede wszystkim poziom 

naukowy i dydaktyczny zatrudnionych w niej nauczycieli akademickich. Uwzględniając fakt, że w 

najbliższych kilku latach wiek emerytalny na każdym Wydziale osiągnie wielu profesorów 

tytularnych, sprawą bardzo ważną dla zachowania wysokiej pozycji Uczelni będzie szczególne 

zainteresowanie i wspólna troska o prawidłowy rozwój kadry naukowej, aby nie dopuścić do 

powstania luki pokoleniowej.  

 

W zakresie rozwoju kadry zamierzam dążyć do: 

 umocnienia i rozwoju studiów doktoranckich, jako jednej z głównych form kształcenia młodych 

pracowników nauki i jako istotnego zaplecza potencjalnych doktorantów dla nowo 

promowanych doktorów habilitowanych, 

 podniesienia poziomu studiów doktoranckich poprzez nawiązanie ścisłej współpracy w tym 

zakresie z innymi lubelskimi Uczelniami (dostęp do aparatury, wykładowcy), 

 zatrudniania nowych asystentów w jednostkach posiadających godziny dydaktyczne aby nie 

dopuścić do powstania na Uczelni luki pokoleniowej, stawiając jednak wysokie wymagania dla 

Kandydatów przy przyjęciu do pracy, 

 nawiązania szerszej współpracy międzynarodowej przez młodych pracowników nauki poprzez 

wspieranie przez Uczelnię wyjazdów na krótko i średnioterminowe staże zagraniczne,  

 aktywnie wspierać tych adiunktów, którzy w oparciu o posiadany dorobek naukowy mogą 

uzyskać stopień doktora habilitowanego, szczególnie w deficytowych na Uczelni dziedzinach i 

dyscyplinach naukowych, 

 kadry szybko się nie odbuduje. Rozwój pracownika naukowego do etapu, kiedy będzie mógł 

prowadzić samodzielnie badania naukowe i kierować rozwojem doktorantów trwa kilkanaście 

lat i potrzeba kolejne 5-10 lat aby uzyskał tytuł profesora, 

 aktywnie wspierać tych doktorów habilitowanych, których dotychczasowe osiągnięcia w 

zakresie dorobku naukowego i kształcenia kadry wskazują, że w nieodległym czasie (tzn. roku, 

najdalej dwóch) złożą do CK wniosek o nadanie tytułu profesora, 

 należy rozważyć możliwość powrotu do dobrej tradycji, która funkcjonowała na naszej Uczelni 

przez długi okres czasu, tzn. niższe o 30 godzin pensum dydaktyczne dla profesorów 

tytularnych. 

 



W działalności naukowej:   

 zamierzam promować oraz wyróżniać osoby i zespoły badawcze pozyskujące środki na badania 

naukowe i zakup nowoczesnej aparatury spoza budżetu, 

 wspierać finansowo w zakupie nowej aparatury jednostki, które publikują wyniki badań w 

najlepszych czasopismach międzynarodowych, 

 jestem za zwiększeniem elastyczności w zawieraniu umów badawczych, różnicując wielkość 

narzutów pobieranych przez Uczelnię stosowanie do kosztochłonności i zakresu badań, 

 uważam za w pełni zasadne, aby z pobieranych przez Uczelnię narzutów w realizowanych 

projektach badawczych co najmniej 1/3 tej kwoty wracała do jednostki, która ten projekt 

realizuje, 

 jako pilne uważam docelowe opracowanie programu tworzenia niezbędnej nowoczesnej bazy 

dydaktycznej i naukowej w naszych gospodarstwach doświadczalnych, 

 w znacznie szerszym zakresie należy wykorzystać fakt naszego położenia geograficznego do 

nawiązania znacznie szerszej i wszechstronnej współpracy z sąsiadami ze wschodu i południa, 

nie tylko w badaniach naukowych, ale także w organizowaniu różnych konferencji, kursów i 

szkoleń, wykorzystując do tego celu nasze Centrum Kongresowe. 

 

DYDAKTYKA 

 

 „Solą ziemi” Uczelni są studenci, im więc powinna być podporządkowana większość naszych 

działań doskonalących proces dydaktyczny; zakres i metody kształcenia oraz poziom i nowoczesność 

nauczania. Nasze działania w najbliższych latach powinny być skierowane głównie na następujące 

problemy: 

 przybliżenie studentów w procesie dydaktycznym do instytutów i katedr, a więc naszych 

warsztatów badawczych, 

 rozszerzenie udziału studentów w międzynarodowych programach dydaktycznych, aby coraz 

większa ich liczba kontynuowała część studiów za granicą (np. program Erazmus+), 

 promocja Uczelni za granicą przez pełnomocnika Rektora ds. studentów zagranicznych, 

 sprawą bardzo ważną są praktyki studenckie. Na kierunkach ściśle związanych z rolnictwem i 

produkcją żywności więcej zajęć terenowych w Stacjach i Zakładach Doświadczalnych, a także 

w czołowych gospodarstwach rodzinnych, oraz podmiotach związanych z produkcją żywności, 

 możliwość uzyskiwania w szerszym zakresie różnych certyfikatów w oparciu o zdobytą na 

studiach wiedzę, wykorzystując w tym celu dobre doświadczenia z niektórych kierunków 

studiów, 

 zamierzam mocno wspierać studentów w ubieganiu się o różnego rodzaju wyróżnienia, 

nagrody, stypendia z Fundacji Nauki Polskiej, fundacji towarzystw naukowych i podmiotów 

gospodarczych, 

 uważam za potrzebne tworzenie rankingu najlepszych studentów na poszczególnych kierunkach 

studiów, a poprzez ustanowienie dla najlepszych absolwentów odpowiednich listów 

polecających, zabiegać u władz regionalnych o zapewnienie dla nich miejsca pracy, 

 istotną sprawą jest szersze włączenie samorządu studenckiego do współpracy nad 

doskonaleniem planów i programów studiów, 

 trzeba uaktywnić i szerzej wykorzystać doświadczenie przedstawicieli studentów w organizacji 

procesu dydaktycznego na Uczelni poprzez ich aktywny udział w Wydziałowych i Senackich 

Komisjach Dydaktycznych. Właśnie nie kto inny, jak młodzież studencka powinna być 

„zaczynem” dostosowania programów naszych studiów do zapotrzebowania gospodarki i ich 

przyszłych miejsc pracy, 

 okres studiów to nie tylko zapewnienie warunków do nauki. Nie mniej ważne są również 

odpowiednie warunki do rekreacji, wypoczynku i rozwijania własnych zainteresowań, szczególnie 

dla młodzieży z rodzin mniej zamożnych. Stąd bardzo ważne jest wspieranie (również finansowe) 

działalności studenckich kół naukowych, rozwoju zespołów sportowych, Zespołu Pieśni i Tańca, 

Chóru Akademickiego, Uczelnianego Klubu AZS itp. 

 rozważyć utworzenie na terenie campusu żłobka i przedszkola dla dzieci studentów i 

pracowników nauki. 



 

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE 

 

Podjęte w ostatnich latach decyzje w zakresie zarządzania i zasad finansowania Uczelni 

powinny być szerzej rozwijane. Należy dążyć do umacniania autonomii Uczelni i samorządności jej 

wydziałów. Niezbędna jest stopniowa decentralizacja zarządzania Uczelnią. 

Misja Uniwersytetu realizuje się na Wydziałach, w Instytutach i Katedrach. Tam kształci się 

studentów i prowadzi badania naukowe. To osiągnięcia Wydziałów decydują o prestiżu Uniwersytetu 

i o jego dochodach. Wydziały są podmiotami w ocenie, a nie cała Uczelnia. One dostają uprawnienia 

do nadawania stopni naukowych. Wydziałom przyznawana jest akredytacja do prowadzenia 

poszczególnych kierunków studiów. Suma wyników poszczególnych Wydziałów składa się na 

ostateczna pozycję Uczelni. Dlatego też powinny one mieć znacznie większy wpływ na podział 

wypracowanych środków finansowych i politykę kadrową. Rolą rektora i administracji Uniwersytetu 

jest służyć Wydziałom i okazywać im pomoc. Z wypracowanych na Wydziałach dochodów 

utrzymujemy cała Uczelnię. Wybieramy władze akademickie miedzy innymi po to, aby zadbały o 

sprawne działanie administracji. 

 

Jako priorytet działań w zakresie organizacji i zarządzania uznaję: 

 docenienie rangi podstawowych jednostek organizacyjnych (instytutów, katedr i zakładów) 

decydujących o poziomie dydaktycznym i naukowym Uczelni. Wzmocnienie pozycji tych 

jednostek i większe kompetencje dla ich Kierowników zamierzam osiągnąć poprzez 

decentralizację i restrukturyzację zarządzania, 

 tworzenie mechanizmów sprzyjających integracji wydziałów zarówno w zakresie nauki, jak i 

dydaktyki, np. poprzez podejmowanie szerszych problemów badawczych w skali uczelni i na 

forum krajowym, 

 zwrócenie szczególnej uwagi na powołane w ostatnich latach nowe atrakcyjne i oczekiwane 

kierunki i specjalności studiów, zapewnienie im odpowiednich warunków rozwoju, włącznie z 

popieraniem potrzebnych zmian organizacyjnych w wiodących jednostkach naukowo-

dydaktycznych, 

 aktywne działanie na rzecz ścisłego powiązania z naszą Uczelnią funkcjonujących w 

makroregionie wyższych szkół zawodowych (inżynierskich, licencjackich), udostępniając ich 

absolwentom studia magisterskie, 

 w najbliższych latach nie wzrośnie prawdopodobnie zasilająca Uniwersytet dotacja budżetowa. 

Dlatego trzeba poszukiwać źródeł oszczędności oraz starać się o zwiększenie dochodów 

własnych Uniwersytetu. Oprócz takich działań, jak otwieranie nowych atrakcyjnych kierunków 

studiów, należy zintensyfikować starania o pozyskiwanie funduszy z projektów badawczych i z 

innych źródeł. W tym celu niezbędne jest moim zdaniem utworzenie Zespołu ds. Programów i 

Projektów i zatrudnienie tam wysoce kompetentnych pracowników, którzy we współpracy z 

pomysłodawcą (kierownikiem tematu) powinni przygotowywać cały wniosek. Osoby  te  

(podobnie jak  w  innych  Uczelniach)  mogłyby  mieć dodatki do wynagrodzenia ze skutecznie 

pozyskanych projektów, 

 pozyskiwanie środków finansowych ze sprzedaży gospodarce myśli naukowej. Przynajmniej 

część wygospodarowanych w ten sposób środków przez Wydziały powinno pozostać do ich 

dyspozycji 

 reaktywowanie działalności "Stowarzyszenia Absolwentów". Jego członkowie mogą pomóc w 

pozyskiwaniu środków finansowych, a także ułatwić rozwiązywanie wielu problemów, m.in. 

pozyskiwanie miejsc pracy dla najlepszych naszych absolwentów. 

 

 Na zakończenie pragnę podkreślić, że podejmowanie istotnych dla Uczelni decyzji powinno 

być przeprowadzane przy szerokim udziale przedstawicieli całej społeczności akademickiej, Senatu i 

stałych Komisji Senackich, Rad Wydziałów i stałych Komisji Wydziałowych. Przy rozstrzyganiu 

szczególnie ważnych problemów należy powoływać doraźne, merytoryczne zespoły czy komisje 

opracowujące alternatywne ich rozwiązania. 



Rektor powinien śledzić sytuację na Wydziałach, w Instytutach i w Katedrach po to, by w 

razie potrzeby móc interweniować. Są na Uniwersytecie jednostki, które same doskonale sobie radzą. 

Mają doskonałą kadrę, która w harmonijny sposób się rozwija, dobrze kształcą studentów i nie maja 

problemów finansowych. Nie wszędzie jednak jest tak dobrze. Są jednostki, których poziom naukowy 

wyraźnie się obniża, są i takie, które wymagają restrukturyzacji lub zmian kadrowych. 

Rezerwa finansowa rektora może być użyta dla odbudowy kadry w słabych jednostkach. W 

wyjątkowych sytuacjach rektor powinien pomóc finansowo w zatrzymaniu na Uniwersytecie 

wartościowego pracownika, może też zatrudnić pracownika, który wzmocni osłabioną jednostkę lub 

pomóc w stworzeniu dobrych warunków pracownikom, którzy w słabych jednostkach kształcą młodą 

kadrę.    

Rektor musi mieć świadomość, jaki jest odbiór jego decyzji w środowisku. Powinien 

wiedzieć, że jego niektóre decyzje są krytykowane i powinien umieć ich bronić. Nasz kwartalnik 

Aktualności powinien być forum wymiany poglądów o Uniwersytecie, a rektor powinien przynajmniej 

raz w roku odwiedzić każdy Wydział, aby porozmawiać z jego pracownikami. 

 

 

Lublin, dnia 31 marca 2016 
 

 

 
 
 


