
 
 

 
 

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2018 r. 

Pozycja 21 

  

ZARZĄDZENIE 

MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
 

z dnia 23 kwietnia 2018 r. 

w sprawie powołania Zespołu do spraw inicjatyw podejmowanych z okazji jubileuszu  

800-lecia Uniwersytetu w Padwie 

 

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r.  

poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Powołuje się, na okres od dnia 24 kwietnia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., Zespół do spraw 

inicjatyw podejmowanych z okazji jubileuszu 800-lecia Uniwersytetu w Padwie, zwany dalej „Zespołem”. 

§ 2. W skład Zespołu wchodzą: 

1) przewodniczący – Mirosław Lenart; 

2) zastępca przewodniczącego – Juliusz Szymczak-Gałkowski; 

3) członkowie: 

a) Andrzej Betlej, 

b) Andrzej Borowski, 

c) Agostino Filiberti, 

d) Piotr Gołębiowski, 

e) Justyna Łukaszewicz, 

f) Anna Majda, 

g) Jadwiga Miszalska, 

h) Wojciech Nowak, 

i) Krzysztof Stopka. 
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§ 3. Do zadań Zespołu należy: 

1) opracowanie i przedłożenie Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanemu dalej „ministrem”: 

a) analizy relacji polsko-włoskich w kontekście związków Polski z Uniwersytetem w Padwie 

na przestrzeni wieków, 

b) programu inicjatyw rekomendowanych do podjęcia z okazji jubileuszu 800-lecia Uniwersytetu 

w Padwie, które zostaną objęte patronatem ministra; 

2) koordynowanie inicjatyw, o których mowa w pkt 1 lit. b; 

3) opracowanie publikacji podsumowującej inicjatywy podjęte z okazji obchodów jubileuszu 800-lecia 

Uniwersytetu w Padwie. 

§ 4. 1. Przewodniczący kieruje pracami Zespołu, a w szczególności: 

1) zwołuje posiedzenia Zespołu, ustala projekt porządku obrad oraz prowadzi posiedzenia; 

2) przydziela członkom Zespołu zadania; 

3) zaprasza na posiedzenia Zespołu osoby, których kwalifikacje, wiedza lub doświadczenie mogą być 

przydatne w pracach Zespołu; 

4) przedstawia ministrowi, raz w roku, sprawozdanie z prac Zespołu. 

2. W przypadku nieobecności przewodniczącego zadania, o których mowa w ust. 1, wykonuje zastępca  

przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności – wyznaczony przez przewodniczącego członek Zespołu. 

§ 5. 1. Zespół działa na posiedzeniach. 

2. Zawiadomienie o terminie oraz o miejscu posiedzenia Zespołu wraz z projektem porządku obrad  

i wykazem materiałów przeznaczonych do rozpatrzenia, uczestnicy posiedzenia otrzymują nie później niż na  

7 dni przed terminem posiedzenia. 

3. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący może skrócić termin, o którym mowa w ust. 2. 

4. Przewodniczący może podjąć decyzję o rozpatrzeniu spraw i przeprowadzeniu głosowania w drodze 

korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk (tryb obiegowy). Przyjęte w tym trybie rozstrzygnięcia 

przewodniczący przedstawia na najbliższym posiedzeniu Zespołu. 

§ 6. 1. Zespół podejmuje rozstrzygnięcia w drodze uzgodnienia stanowisk albo w drodze głosowania.  

W przypadku równej liczby głosów decyduje głos osoby przewodniczącej posiedzeniu Zespołu. 

2. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, w którym zamieszcza się w szczególności listę 

uczestników posiedzenia, przyjęty porządek obrad oraz treść rozstrzygnięć Zespołu. 

3. Projekt protokołu jest udostępniany członkom Zespołu z możliwością wnoszenia uwag co do treści. 

4. Protokół podpisuje przewodniczący albo osoba przewodnicząca posiedzeniu Zespołu. 

§ 7. Obsługę Zespołu zapewnia Departament Współpracy Międzynarodowej. 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: z up. P.J. Müller 
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