
Uchwała Nr 122.2020 

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie  

z dnia 28 października 2020 roku  

w sprawie określenia procedury powoływania Rady Uczelni 

Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie 

 

Na podstawie art. 34  ust. 1  pkt 1-2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym                

i nauce (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm. ) w związku z §23 ust. 1 i 2, §59 ust. 5, §60, 

§61 i §65- §68 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno–Przyrodniczego im. Jana Długosza w 

Częstochowie  Senat Uczelni uchwala, co następuje: 

§ 1 

1. Rada Uczelni, zwana dalej „Radą” liczy 7 osób. 

2. Senat Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie 

zwanego dalej „Uczelnią” powołuje 6 członków Rady, w tym co najmniej 3 osoby spoza 

wspólnoty Uczelni.  

3. Przewodniczącym Rady jest jej członek spoza wspólnoty Uczelni. 

4. W skład Rady jako 7 członek Rady wchodzi Przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu 

Studenckiego, dalej „Przewodniczący URSS”, wybrany na podstawie odrębnych przepisów. W 

razie zakończenia sprawowania funkcji przez Przewodniczącego URSS przed końcem kadencji 

Rady jego członkostwo wygasa. Nowy Przewodniczący URSS staje się członkiem Rady z 

chwilą jego wyboru. 

5. Kadencja Rady trwa 4 lata i rozpoczyna się w dniu 1 stycznia roku następującego po roku,          

w którym rozpoczęła się kadencja Senatu. 

 

§ 2 

1. Kandydatury do Rady zgłasza co najmniej dziewięcioosobowa Kapituła Nominacyjna zwana 

dalej „Kapitułą” 

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

reprezentujących nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami 

akademickimi. 

3. Przewodniczącego Kapituły wskazuje Rektor spośród powołanych przez siebie osób. 

4. Przewodniczący zwołuje i prowadzi posiedzenia Kapituły.  

 

§ 3 

1. Kapituła zgłasza Senatowi kandydatów na członków Rady.  

2. Kandydaci na członka Rady muszą: 

1)spełniać określone warunki w art. 20 ust. 1-3 Ustawy;2)zapewnić wykonanie swych 

czynności zgodnie z art. 18 ust. 4 Ustawy; 

3)złożyć oświadczenie stanowiące załącznik do niniejszej uchwały; 

4)złożyć oświadczenie lustracyjne. 

§ 4 

1. Członków Rady powołuje i odwołuje Senat bezwzględną większością głosów, przy obecności 

co najmniej połowy statutowego składu Senatu. 

2. W przypadku nieuzyskania przez kandydata wymaganej liczby głosów procedurę wyboru 

kandydata rozpoczyna się od początku, co oznacza konieczność przedstawienia nowej 

kandydatury do składu Rady. 



3. Przewodniczącego Rady wybiera Senat spośród członków Rady pochodzących spoza 

wspólnoty Uczelni, bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy 

statutowego składu Senatu. 

4. Ważność wyboru Rady stwierdza przewodniczący Senatu.  

 

 

§ 5 

 

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: 

tak 27 nie 0 wstrzymujących się  0 

w którym uczestniczyło 27  senatorów, spośród 30 członków Senatu UJD z prawem głosu. 

 

§ 6 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodnicząca Senatu 

        Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego  

    im. Jana Długosza w Częstochowie 

prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



załącznik do uchwały Nr 122.2020 Senatu UJD z dnia 28.10.2020r. 

 

 

Oświadczenie kandydata na członka Rady Uczelni 

 

Ja, ……………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko) 

Urodzony/a w dniu ……………………………………………………………………………. 
(dd/mm/rrrr) 

 

Oświadczam, że spełniam warunki powołania na członka Rady Uczelni określone w art. 20 

ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 

2020 r., poz. 85 z późn. zm.), to jest: 

1) mam pełną zdolność do czynności prawnych; 

2) korzystam z pełni praw publicznych; 

3) nie byłem/am skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub 

umyślne przestępstwo skarbowe; 

4) nie byłem/am karana karą dyscyplinarną; 

5) w okresie od dnia 22 lipca 1944r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowałem/am w 

organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 

2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z 

lat  1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 430, 399, 447, 534, 

1571), nie pełniłem/am w nich służby ani nie współpracowałem/am z tymi organami; 

6) posiadam wykształcenie wyższe (nie dotyczy przewodniczącego uczelnianej rady 

samorządu studenckiego); 

7) nie ukończyłem/am 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji. 

Jednocześnie oświadczam, że: 

- nie pełnię aktualnie funkcji organu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana 

Długosza w Częstochowie ani innej uczelni, 

- nie jestem aktualnie członkiem Rady innej uczelni, 

- nie jestem aktualnie zatrudniony/a w administracji publicznej. 

 

Zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania o wszelkich zmianach w zakresie wyżej 

wymienionych okoliczności. 

 

…………………………………    …………………………………… 

                       (data)         (podpis) 

 

 


