
Uchwała nr 144A/19/K 16-20

Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

z dnia 25 marca 2019r.

w sprawie: sposobu i warunków powołania Pierwszej Rady Uczelni Akademii Sztuk Pięknych

im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 3 lipca 2018r. Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo o szkolnictwie

wyższym i nauce (Dz. U. Z 2018 r. poz. 1669) — dalej: PWUSWN w związku z przepisami ustawy z dnia

20 lipca 2018r. ustawy- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) dalej: USWN -

W szczególności art. 19, art. 20 USWN, oraz uchwały Senatu Akademii z dnia o5.o3.2o19r.

nr 140/19/K16-20 w sprawie ustalenia warunków zgłaszania kandydatów do pierwszej Rady Uczelni, a

także uchwały Senatu z dnia 25.03.2019 nr 144119/K16-20. w sprawie: ustaleń związanych z projektem

uchwały dotyczącej sposobu i warunków powołania Pierwszej Rady Uczelni Akademii Sztuk

Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, Senat Akademii Sztuk Pięknych im.

Władysława Strzemińskiego w Łodzi postanawia co następuje:

1. Pierwsza- w rozumieniu przepisów art. 230 PWUSWN Rada Uczelni Akademia Sztuk Pięknych

im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi (dalej: wymiennie Rada) liczyła będzie 6 (sześciu)

członków.

2. Do zadań Pierwszej Rady Uczelni, zgodnie z przepisami USWN należą:

a. opiniowanie projektu statutu,

b. wskazanie kandydatów na rektora, Po zaopiniowaniu przez Senat,

c. uchwalenie regulaminu określającego tryb jej funkcjonowania.

3. W skład Rady wchodzić będzie — stosownie do przepisów art. 19 ust.i pkt.2) USWN

przewodniczący samorządu studenckiego — wybrany na mocy odrębnych przepisów.

4. Do zgłaszania kandydatów na członków Rady uprawniony jest każdy z członków Senatu

Akademii.

5. zgłoszenia winny wskazywać, na którą z list kandydatów zgłaszana jest osoba, tj. odrębnie:

a. na listę kandydatów z grona wspólnoty uczelni,

b. na listę kandydatów spoza grona wspólnoty uczelni,

6. Termin zgłaszania oraz zasady wyłaniania kandydatów na członków Pierwszej Rady Uczelni

regulują postanowienia ~ 2, ~ 3 i ~ poniżej.

1. Kandydatów do Pierwszej Rady Uczelni można zgłaszać w terminie do dnia 19 kwietnia 2019r.

2. Zgłoszenia wraz z oświadczeniami kandydatów dotyczącymi spełniania warunków opisanych

w przepisach — w szczególności art. 20 USWN, należy składać do Biura Kadr Akademii (pokój nr

147).



3. Senat wyłoni spośród swych członków, w terminie do dnia 25 marca 2019r. liczącą 5 (pięciu)

członków Komisję ds. przeprowadzenia wyborów członków Pierwszej Rady Uczelni (zwaną

dalej Komisją).

4. Do kompetencji Komisji, z uwzględnieniem postanowień ~ poniżej, należało będzie:

a. ustalenie harmonogramu prac Komisji, z uwzględnieniem przewidywanego terminu

powołania przez Senat Pierwszej Rady Uczelni,

b. odbiór z Biura Kadr Akademii zgłoszeń dotyczących kandydatów,

I. rejestracja zgłoszeń kandydatów na podstawie odebranych dokumentów, o których

mowa w !it.b. powyżej,

c. weryfikacja zgłoszeń pod kątem ich zgodności z wymogami USWN, w szczególności

art. 20 ust.i - 3 USWN oraz wskazaniami niniejszej uchwały;

d. przedstawienie w terminie do dnia 30 kwietnia 2019r. Rektorowi — jako

przewodniczącemu Senatu- zweryfikowanej pod względem zgodności z przepisami,

kompletnej listy kandydatów do Pierwszej Rady Uczelni, z podziałem na listy: osób spoza

wspólnoty uczelni oraz osób z grona wspólnoty uczelni;

e. przeprowadzenie w czasie wyznaczonego przez Rektora posiedzenia Senatu głosowania

nad kandydaturami do Pierwszej Rady Uczelni;

f. sporządzenie protokołu głosowania i ogłoszenie wyników głosowania w sprawie

wyłonienia członków Pierwszej Rady Uczelni;

5. obsługę administracyjno- biurową Komisji sprawować będzie osoba wskazana przez Rektora

Akademii.

6. Komisja obradowała będzie w siedzibie Akademii, sukcesywnie w miarę istniejących potrzeb.

1. Komisja zgłosi Senatowi kandydatów na członków Rady w liczbie co najmniej sześciu osób, w

tym co najmniej trzech spełniających warunki określone przepisem art. 19 ust.2 USWN.

2. Kandydatem na członka Pierwszej Rady Uczelni może być osoba, która łącznie:

a. spełnia warunki określone art.20 ust. 1-3 USWN tj.:

i. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

ii. korzysta z pełni praw publicznych,

iii. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne

przestępstwo skarbowe,

iv. nie była karana karą dyscyplinarną,

v. w okresie od dnia 22 lipca 1944r. do dnia 31 lipca 1990r. nie pracowała w organach

bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.2 ustawy z dnia 18 października 2006r. o

ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-

1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2017r. poz. 2186, z późn. zm.) nie pełniła w

nich służby ani nie współpracowała z tymi organami,



vi. posiada wykształcenie wyższe (w przypadku osób wymienionych w art.19 ust.1 pkt.i

ustawy),

vii. nie ukończyła 67 roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji,

viii. nie pełni funkcji organu Akademii lub innej uczelni, nie jest członkiem rady uczelni innej

uczelni, nie jest zatrudniona w administracji publicznej,

b. w przypadku osób:

i. spoza wspólnoty uczelni: kandydat nie może być aktywnym politykiem tj. posłem,

senatorem, radnym, ani pełnić funkcji w partii politycznej,

ii. z wspólnoty uczelni: kandydat winien legitymować się stopniem lub tytułem

naukowym, być zatrudnionym w Akademii jako podstawowym miejscu pracy,

legitymować się co najmniej 5 letnim stażem pracy w Akademii.

c. gwarantuje, że przy wykonywaniu czynności w Radzie kierować się będzie dobrem

Akademii i będzie działać na jej rzecz — stosownie do brzmienia art.i8 ust. 4 USWN.

3. Spełnianie przez kandydatów do Pierwszej Rady Uczelni warunków, o których mowa w ust.2

powyżej, ustala się poprzez:

a. odebranie od osób, które mają być zgłoszone jako kandydaci stosownych oświadczeń, w

tym opisanych w ust.2 powyżej,

b. zgromadzenie odpowiednich oświadczeń i informacji potwierdzających spełnianie tych

warunków, w tym kwestionariusza osobowego (cv).

1. Senat dokona wyboru członków Rady w głosowaniu tajnym, indywidualnie na każdego z

kandydatów, w obecności co najmniej połowy statutowego składu Senatu.

2. W głosowaniu na członków Rady Uczelni, każdy z senatorów może oddać nie więcej niż:

a. 3 (trzy) głosy na listę kandydatów z grona wspólnoty uczelni,

b. 3(trzy) głosy na listę kandydatów spoza grona wspólnoty uczelni.

3. Członkami Rady zostają kandydaci, którzy uzyskali zwykłą większość ważnych, oddanych

głosów, przy obecności co najmniej połowy statutowego składu Senatu.

4. W przypadku gdy zgłoszony kandydat nie uzyska większości głosów, o której mowa w ust.3

powyżej, Komisja przeprowadzi wybory dodatkowe i przedstawi niezwłocznie Rektorowi

(tj. najpóźniej do dnia kolejnego posiedzenia Senatu) nowego kandydata, z zastosowaniem

procedury przewidzianej niniejszą uchwałą z zastrzeżeniem, że Senatorowie zgłaszają

kandydatury niezwłocznie, nie później jednak niż na 4 dni przed planowanym posiedzeniem

Senatu podczas, którego mają być przeprowadzone wybory uzupełniające.

5. Przed upływem kadencji członkostwo w Pierwszej Radzie Uczelni wygasa w przypadku:

śmierci, rezygnacji z mandatu, niezłożenfa oświadczenia lustracyjnego przewidzianego

obowiązującymi przepisami prawa lub zaprzestania spełniania wymagań określonych w art. 20

ust.i USWN oraz wymagań określonych niniejszą uchwałą.



6. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Pierwszej Rady w czasie trwania kadencji tej Rady,

z zastrzeżeniem ust.7 poniżej, Komisja przeprowadzi wybory uzupełniające z zastosowaniem

procedury przewidzianej niniejszą uchwałą z zastrzeżeniem, że Senatorowie zgłaszają

kandydatury niezwłocznie, nie później jednak niż na 4 dni przed planowanym posiedzeniem

Senatu podczas, którego mają być przeprowadzone wybory uzupełniające. Komisja

przedstawia Rektorowi listę kandydatów niezwłocznie. Senat dokona wyboru, zgodnie z

postanowieniami niniejszej uchwały. Nowopowołany członek Rady pełnił będzie swoją

funkcję do zakończenia kadencji pierwszej Rady Uczelni.

7. W przypadku zakończenia sprawowania funkcji przez Przewodniczącego Samorządu

Studentów przed końcem kadencji Rady jego członkostwo wygaśnie. Nowopowołany

Przewodniczący Samorządu Studentów pełnił będzie swoją funkcję w Pierwszej Radzie Uczelni

do zakończenia jej kadencji.

8. Wygaśnięcie członkostwa w Pierwszej Radzie Uczelni stwierdza Przewodniczący Senatu.

9. Spośród wyłonionych członków Pierwszej Rady Uczelni, osób spoza wspólnoty uczelni, Senat

wybiera zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu,

Przewodniczącego Rady.

Uchwały Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi w sprawie

powołania członków oraz Przewodniczącego Pierwszej Rady Uczelni wchodzą w życie z

dniem ich podjęcia i podlegają niezwłocznej publikacji w sposób przyjęty w ASP, w tym w

Biuletynie Informacji Publicznej.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i pod lega niezwłocznej publikacji w sposób

przyjęty w ASP, w tym w Biuletynie Informacji Publicznej.
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