
 
Zarządzenie wewnętrzne Nr R021.1.120.2020 

Rektora Uniwersytetu Humanistyczno –Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie 
z dnia 28 października 2020r. 

w sprawie powołania i zakresu działania Kapituły Nominacyjnej zgłaszającej kandydatów na 
członków Rady Uczelni Uniwersytetu Humanistyczno –Przyrodniczego im. Jana Długosza w 

Częstochowie 
 
 
Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższymi nauce (Dz. 
U. z 2020 r. poz. 85z późn. zm.) w związku z § 24 ust. 1-3 i § 66 statutu Uniwersytetu Humanistyczno – 
Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie oraz Uchwały Senatu nr 122.2020 z dnia 28 
października 2020 r. w sprawie określenia procedury powoływania Rady Uczelni Uniwersytetu 
Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie zarządza się, co następuje: 
 

 

      § 1 

 

1. Powołuje się Kapitułę Nominacyjną, zwaną dalej „Kapitułą”, zgłaszającą kandydatów na 

członków Rady Uczelni Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w 

Częstochowie. 

2. W skład Kapituły wchodzą osoby powołane przez Rektora spośród pracowników 

reprezentujących nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami 

akademickimi: 

 

Prof. dr hab. Józef Drabowicz – Przewodniczący  

Prof. dr hab. Marian Grzybowski 

Mgr Ewa Jabłońska 

       Dr hab., prof. UJD Jarosław Jagieła 

Prof. Jarosław Kweclich 

Dr hab., prof. UJD Adam Olech 

Prof. dr hab. Yuriy Povstenko 

Prof. dr hab. Aleksander Sieroń 

Prof. dr hab. Andrzej Stroynowski 

 

§2 

 

1. Przewodniczący zwołuje i prowadzi posiedzenia Kapituły. 

2. Posiedzenia Kapituły mogą być przeprowadzane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, zapewniających w szczególności: 

1) Transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami, 

2) Wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy 

posiedzenia mogą wypowiadać się w jego toku – z zachowaniem niezbędnych zasad 

bezpieczeństwa. 

 

 



§3 

 

1. Kapituła zgłasza Senatowi kandydatów na członków Rady Uczelni w liczbie co najmniej sześciu 

osób, uwzględniając wymóg przewidziany w art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85), zwanej dalej „Ustawą”. 

2. Wniosek ze zgłoszeniem kandydata na członka Rady Uczelni składa się do Przewodniczącego 

Kapituły w Biurze Rektora w terminie do 25 listopada 2020 roku. 

3. Kandydaci na członka Rady Uczelni muszą: 
1) spełniać warunki określone w art. 20 ust. 1-3 Ustawy; 

2) zapewniać wykonanie swych czynności zgodnie z art. 18 ust. 4 Ustawy. 

4. Spełnianie warunków, o których mowa w ust. 3 pkt 1 ustala się poprzez odebranie przez 

przewodniczącego Kapituły: 

1) oświadczenia od osoby, która ma być zgłoszona jako kandydat do Rady Uczelni, 

stanowiącego załącznik do Uchwały Senatu nr 122.2020 z dnia 28 października 2020;  

2) oświadczenia lustracyjnego. 

Wyżej wymienione Oświadczenia dołącza się do wniosku ze zgłoszeniem kandydata. 

5. Kapituła może przeprowadzać rozmowy z osobami, które zamierza zgłosić Senatowi jako 
kandydatów na członków Rady. 

 

§4 

 

Kapituła podejmuje uchwałę w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Rady Uczelni w głosowaniu 

tajnym bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej ¾ składu Kapituły.  

 

§5 

 

Kapituła zgłasza Senatowi kandydatów na członków Rady Uczelni w terminie do 9 grudnia 2020 r. 

 

§6 

 

Obsługę administracyjną Kapituły zapewnia Biuro Rektora. 

 

§7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

        Rektor 
Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego 

                                    Im. Jana Długosza w Częstochowie 
                                                                            
                                                                               Prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska 
 


