
 

 

 

 

 

 

 

DOZ.0101.31.2021 

 

Zarządzenie Nr R.Z.0211.78.2021 

Rektora 

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 

z dnia 12 października 2021 roku 

 

 

w sprawie: utworzenia Rady Wydawniczej Wydawnictwa Naukowego oraz zmiany 

Regulaminu Organizacyjnego 

 

 

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 478), zgodnie z § 16 ust. 5 oraz § 15 ust. 2 pkt. 4 

Statutu Uczelni zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

1. W Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 

powołuję Radę Wydawniczą Wydawnictwa Naukowego, zwaną dalej Radą. 

2. Skład Rady, o której mowa w ust. 1, ustala Rektor w drodze decyzji. 

3. Nadzór nad działalnością Rady, o której mowa w ust. 1, sprawuje Prorektor ds. Nauki. 

 

§ 2 

1. Rada pełni funkcję doradczą wobec Prorektora ds. Nauki w sprawach wydawniczych. 

2. Pracami Rady kieruje jej Przewodniczący wybrany spośród członków Rady, a w razie 

jego nieobecności – inny członek Rady wskazany przez Przewodniczącego. 

3. Decyzje Rady zapadają w wyniku głosowania zwykłą większością głosów przy obecności 

co najmniej połowy składu Rady. W przypadku równowagi głosów „za” i „przeciw” 

ostateczną decyzję podejmuje Przewodniczący. 

4. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący. 

5. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. 

 

§ 3 

Do zadań Rady należy: 

1) wsparcie i doradztwo wobec Prorektora ds. Nauki w sprawach wydawniczych; 

2) opiniowanie i konsultacja planu wydawniczego; 

3) przedstawianie propozycji dotyczących działalności wydawniczej 

4) opiniowanie: 

a) propozycji wydawniczych; 

b) wyboru recenzentów publikacji; 

c) warunków finansowania publikacji. 

 

 



§ 4 

1. W związku ze zmianami określonymi w § 1 ust. 1 zmianie ulega załącznik nr 7 

do Regulamin Organizacyjnego Uczelni wprowadzonego zarządzeniem 

nr R.Z.0211.49.2021 Rektora z dnia 1 czerwca 2021 roku. 

2. Nowe brzmienie załącznika nr 7 do Regulaminu Organizacyjnego, o którym mowa 

w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

 

                       R e k t o r 

       Prof. dr hab. Piotr Borek  


