
  
 

 
Zarządzenie nr 1 

Rektora Uniwersytetu Łódzkiego 
z dnia 1.10.2020 r. 

 
w sprawie: określenia procedury składania dokumentów związanych z objęciem 

i wykonywaniem funkcji członka komisji do spraw stopni naukowych 

 

Na podstawie: art. 23 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 ze zm., dalej: p.s.w.n.) oraz § 32 ust. 1 Statutu UŁ, 

przyjętego uchwałą nr 440 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 27 maja 2019 r. (ze zm.) 

(dalej: Statut UŁ), zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

 

Osoba, o której mowa w § 32 ust. 1 Statutu UŁ, składa oświadczenie stanowiące załącznik do 

niniejszego zarządzenia, do Centrum Nauki, za pośrednictwem dziekanatu zapewniającego 

obsługę administracyjną właściwej komisji, w terminie 10 dni roboczych od dnia powołania 

komisji do spraw stopni naukowych, z zastrzeżeniem § 3 niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2 

Osoba, o której mowa w § 32 ust. 1 Statutu UŁ, a która na podstawie ustawy z dnia 

18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa 

państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 306 ze zm.)  

ma obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego albo informacji o uprzednim złożeniu 

oświadczenia lustracyjnego, składa Rektorowi Uniwersytetu Łódzkiego oświadczenie albo 

informację według wzoru określonego przepisami tej ustawy w chwili wyrażenia zgody na 

objęcie funkcji, nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia powołania komisji do 

spraw stopni naukowych, z zastrzeżeniem § 3 niniejszego zarządzenia. 

§ 3 

W przypadku osób, które nabyły uprawnienie do wejścia w skład komisji do spraw stopni 

naukowych w toku jej kadencji, termin biegnie od dnia zaistnienia zdarzenia powodującego 

nabycie tego uprawnienia.  
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§ 4 

Członek komisji do spraw stopni naukowych niezwłocznie informuje Rektora Uniwersytetu 

Łódzkiego, za pośrednictwem dziekanatu zapewniającego obsługę administracyjną właściwej 

komisji, o wszelkich zdarzeniach mających wpływ na jego członkostwo we właściwej komisji. 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 Rektor 

 Uniwersytetu Łódzkiego 

 

 

 

   Prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska 


