załącznik nr 1 do Uchwały nr 22/2020
Rady Uczelni Uniwersytetu Łódzkiego
z dnia 21 lutego 2020 roku
SPRAWOZDANIE
Rady Uczelni Uniwersytetu Łódzkiego z działalności w roku 2019.

Rada Uczelni powołana została Uchwałą nr 300 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego podjętą na
21. roboczym posiedzeniu w kadencji 2016-2020 w dniu 17 grudnia 2018r. Siedzibą Rady
pozostają pomieszczenia w budynku Pałacu Biedermanna UŁ w Łodzi.
I. Pierwszy skład osobowy Rady był następujący:
Przewodniczący – mgr Roman Wieczorek
Członkowie –
Prof. Ewa Kołodziejczyk
Prof. Grzegorz Michalski
Prof. Marcin Palusiak
Anna Felisiak
Sławomir Fijałkowski
Adrian Pałka – Przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu
Studentów UŁ.
Jedyne zmiany w tym zakresie dotyczyły osób, które swe członkostwo w Radzie wywodziły z
faktu przewodniczenia Uczelnianej Radzie Samorządu Studentów Uniwersytetu Łódzkiego.
Po objęciu funkcji Przewodniczącej URSS przez Panią Emilię Pietrzak pozostawała ona
członkiem Rady w okresie od 19 czerwca do 10 grudnia 2019 r. Aktualnie, począwszy od dnia
11 grudnia 2019 r. członkiem Rady jest Pani Hanna Radzińska, która z dniem tym objęła
przewodnictwo URSS.
II. Rada przyjęła zasadę bezpośrednich spotkań z osobami, które reprezentując
Uniwersytet były jednocześnie bezpośrednio lub pośrednio odpowiedzialne za te obszary
aktywności Uczelni, które stanowiły przedmiot zainteresowania Rady. To skutkowało dużą
liczbą posiedzeń, których w roku sprawozdawczym było 8, każde protokołowane i z udziałem
wszystkich jej członków. W pierwszym rzędzie, na swym posiedzeniu w dniu 7 marca 2019 r.
Rada uregulowała tryb swojej pracy w przyjętym „Regulaminie Rady Uczelni UŁ”(z
późniejszymi zmianami). W czasie kolejnych posiedzeń, Rada powołując się na swe
prerogatywy wymienione w art. 18 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce oraz § 11 rozdział II Statutu, zajmowała stanowisko w takich kwestiach jak:

 opiniowanie Statutu Uniwersytetu;
 prace nad strategią Uniwersytetu;
 zarządzanie Uniwersytetem;
 wybór podmiotu przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego za rok
2019 i 2020.
Nadto, członkowie Rady uczestniczyli osobiście w ważnych dla Uniwersytetu wydarzeniach:
Inauguracja roku akademickiego, nadawanie stopnia doktora honoris causa, posiedzenia
Senatu, spotkania Klubu Absolwentów VIP, posiedzeniach Kolegium Refleksji
Humanistycznej im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego oraz w uroczystości ogłaszania laureatów
Nagrody im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. Tadeusza Kotarbińskiego.
III. Rada ma świadomość faktu, iż jest pierwszą Radą Uczelni w historii Uniwersytetu
Łódzkiego. Zatem tym większe znaczenie z punktu widzenia skuteczności naszej pracy oraz
jakości podejmowanych decyzji, ma świetna współpraca pomiędzy Radą a Rektorem
Uniwersytetu, państwem Pro-rektorami, Kanclerzem a także innymi osobami
reprezentującymi Uniwersytet, z którymi Rada bezpośrednio się spotykała.
Za tę współpracę, jej merytoryczny poziom oraz pełną szacunku i poszanowania wzajemnej
autonomii atmosferę, Rada składa serdeczne podziękowania.
Przewodniczący Rady Uczelni
Roman Wieczorek
oraz jej członkowie:
Prof. Ewa Kołodziejczyk
Anna Felisiak
Prof. Grzegorz Michalski
Prof. Marcin Palusiak
Sławomir Fijałkowski

