
UCHWAŁA NR 5 / 2019 
Rady Uczelni Uniwersytetu Łódzkiego 

 

z dnia 23 maja 2019 roku 

 
 

Po zapoznaniu się z treścią projektu Statutu Uniwersytetu Łódzkiego przedłożonego przez Rektora 

Uniwersytetu w dniu 19 kwietnia 2019 roku Rada Uczelni Uniwersytetu Łódzkiego jednomyślnie opiniuje 

przedstawiony projekt pozytywnie. 

 

UZASADNIENIE  

 

W dniu 19 kwietnia 2019 roku Rektor Uniwersytetu Łódzkiego przedstawił Radzie projekt Statutu 

Uczelni. Dokonując analizy zaprezentowanego projektu, Rada przyjrzała się zarówno jego treści, jak  

i procesowi jego powstawania. Wychodzimy bowiem z założenia, że waga tego dokumentu, który jest 

swoistą Konstytucją dla Uczelni, wskazuje na  konieczność procedowania przy jego powstawaniu w 

sposób możliwie najbardziej transparentny i demokratyczny.  

W ocenie Rady przyjęta forma pracy nad ustaleniem treści Statutu spełnia te oczekiwania.  Miała ona 

przejrzysty charakter oraz, co szczególnie istotne, włączyła całą wspólnotę uniwersytecką. Mając na 

uwadze wielkość Uczelni, wyrażamy opinię, że proces konsultacji projektu Statutu przeprowadzono 

nadzwyczaj sprawnie.  

Dokonując analizy treści projektu, Rada zwraca uwagę na następujące, kluczowe w naszej ocenie 

elementy: 

1. Jest on dokumentem, który spełnia przesłankę spójności i braku wewnętrznej sprzeczności. 

2. Dochowuje wszelkich wartości znajdujących się u podstaw działania Uniwersytetu. 

3. Przyjęte rozwiązania zachowują mądre, właściwe i zasadne proporcje pomiędzy zasięgiem władzy 

Rektora a tradycją demokratyczną, która zawsze cechowała Uniwersytet. 

Pozwala to na sprawne i profesjonalne zarządzanie Uczelnią, z jednoznacznie 

ustaloną odpowiedzialnością osobistą Rektora, ale jednocześnie uwzględnia fakt, iż tak wielka  

i bardzo różnorodna organizacja, jaką w istocie jest Uniwersytet, wymaga zaangażowania  

i włączania w proces zarządczy także  pozostałe organy, podmioty i inne struktury uczelniane.  

4. Ze swej istoty Statut kształtuje ogólne ramy działania organizacji. W ocenie Rady przedstawiony 

projekt Statutu nie będzie stanowić ograniczeń zarówno formalnych, jak i merytorycznych dla 

możliwości realizacji  przyszłej strategii Uczelni.  Niezależnie bowiem od zaproponowanej w przyszłości 

wizji tej strategii, przyjęte rozwiązania formalne projektu Statutu wydają się być wystarczająco 

elastyczne, aby mogła ona być właściwie realizowana.  

Statut Uczelni, co zaznaczono już  powyżej, to dokument, który w intencji Ustawy z dnia 20 lipca 2018 

roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, jak i w powszechnym odbiorze, jest bardzo ważnym 

aktem regulującym funkcjonowanie Uniwersytetu. 

 Powinien on stwarzać niezbędną ramę dla aktywności Wspólnoty Uczelni w realizacji misji  

i wytyczonych celów. 



Rada w pełni podziela taką ocenę przedłożonego projektu. Niezależnie od przyjętych rozwiązań 

formalnych, prawdziwą treścią życie Uniwersytetu wypełniać będzie codzienna działalność  

i zaangażowanie tworzącej go wspólnoty akademickiej. Od tego bowiem zależeć będzie kształt 

rzeczywistości, jaką wspólnota Uniwersytetu Łódzkiego będzie tworzyć. 

 

 

Przewodniczący Rady Uczelni 
 
 
Roman Wieczorek 

 


