Sprawozdanie semestralne Przewodniczącego z działalności URSD UŁ
Za semestr zimowy 2016/2017

Posiedzenia URSD UŁ: 5.10.2016, 3.11.2016, 7.12.2016, 19.01.2017
Sytuacja personalna URSD UŁ:
W wyniku braku wyborów na niektórych wydziałach i potrzeby przeprowadzania drugiej tury opóźnieniu
uległ proces wyborczy na kolejną kadencję. Na pierwszym posiedzeniu (7.12.2016) kadencji 2016-2018
Przewodniczący KWD wręczył akty wyboru obecnym osobom. Do URSD UŁ zostały wybrane następujące osoby:
Barczyk Alina (Wydział Filozoficzno – Historyczny), Braniewicz Oktawia (Wydział Prawa i Administracji),
Chrzanowska Patrycja (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny), Cieślak Monika Maria (Wydział Prawa i
Administracji), Filianowski Błażej (Wydział Filologiczny), Gajewski Adrian (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska),
Gajewski Radosław (Wydział Zarządzania), Jarosiewicz Paweł (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska), Kosmowski
Piotr (Wydział Nauk Geograficznych), Kotarski Jędrzej (Wydział Filozoficzno – Historyczny), Kowalewska Pamela
(Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej), Łabendowicz Olga (Wydział Filologiczny), Prusinowski Damian (Wydział
Matematyki i Informatyki), Robak Justyna (Wydział Chemii), Szulc Marta (Wydział Prawa i Administracji),
Szymczak Anna (Wydział Zarządzania), Wejt Aleksandra (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny), Zaremba Michał
(Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny).
Spośród tych osób na pierwszym posiedzeniu szczególne funkcje poprzez tajne wybory powierzono:
 Przewodniczący – Piotr Kosmowski
 Zastępca – Jędrzej Kotarski
 Zastępca – Michał Zaremba
 Sekretarz – Olga Łabendowicz
W okresie do 20.02.2016 r. podjęto następujące inicjatywy:
 Monitorowanie procesu wyborczego do URSD UŁ, SK – wsparcie KWD
 Zwołanie pierwszego zebrania nowej kadencji i wybór władz
 Wybory przedstawicieli doktorantów do komisji senackich i rektorskich
 Uzyskanie zgody i zakup komputera przenośnego oraz drukarki na potrzeby pomieszczenia samorządu
 Uzupełnienie wyposażenia pomieszczenia samorządu
 Zamówienie roll-up’ów dla URSD UŁ z nową identyfikacją wizualną UŁ
 Zebranie ogólne doktorantów - Wybory do Rady Bibliotecznej 2016-2020 – wybrano przedstawiciela
doktorantów mgr Aleksandra Pietras (WPiA)
 Zwołanie Pierwszego posiedzenia Sądu Koleżeńskiego i wybór Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego.
 Rozpoczęcie działań w stronę pierwszego dnia doktoranta na UŁ
 Wysyłanie przedstawiciela URSD UŁ na obrady KRD
W ramach relacji z COSiD:
 Współpraca przy zakupie i wyposażaniu pomieszczenia samorządu;
 Opiniowanie otrzymanych dokumentów.
Relacje z władzami centralnymi UŁ:
 Nagrody Rektora (11 os.) – przyznane za semestr zimowy 2016/2017
 Współpraca z CP i BWZ
 Dzień i Bal Doktorantów – różne jednostki
 Rozpoczęcie wdrażania systemu EVA
Relacje z wydziałami
 Skierowanie pisma w sprawie zmian stypendialnych na wydziale Filologicznym (listopad 2016)
 Pismo w sprawie zgodności procedur związanych z otwieraniem przewodu z rozporządzeniem ministra

Pismo w sprawie przestrzegania BHP w miejscach pracy doktorantów
Finansowe sprawozdanie
Na rok kalendarzowy 2016 budżet URSD UŁ został ustanowiony przez władze centralne na poziomie 15 000 zł. Na
rok kalendarzowy 2017 brak wyznaczonego budżetu dla URSD UŁ.
 Dofinasowania w całym 2016
o 31 wniosków na kwotę 18.735,56 zł
o Pozytywnie z budżetu na 2016 rok rozpatrzono 26 wniosków z przyznaniem kwoty 10.919 zł
o Prorektor rozpatrzył zaopiniowane wnioski 10.338,2 zł
o Brak informacji o ostatecznej kwocie odebranej przez doktorantów
o Jeden wniosek przesunięty na finansowanie z budżetu na 2017
 Inne wydatki URSD (otrzymywanie środków na celowe działania)
o Sprzęt komputerowy (drukarka, laptop)
o Tablica i inne drobne elementy wyposażenia pomieszczenia samorządu
o Roll-up’y, gadżety z Centrum Promocji UŁ
W związku z rozpoczęciem akcji crowdfundingowej na portalu fanimani.pl, URSD planuje uzyskiwać dodatkowe
dochody. Są one jednak zależne od aktywności doktorantów i innych osób chcących w ten sposób wesprzeć
działalność samorządu.
 Stan licznika wsparcia 89,17 zł (potrzeba przekroczyć 100 zł i przelewy wychodzą 4 razy do roku)


Piotr Kosmowski
Przewodniczący URSD UŁ

