
UCHWAŁA Nr 31/ DNoS /2022 
Rady Dyscypliny Nauki o Sztuce 

Wydziału Sztuk Pięknych  
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu  

z dnia 18 października 2022 roku 
 

 

w sprawie zatwierdzenia składu kapituły do przyznawania nagrody  

im. Gwidona Chmarzyńskiego 

Na podstawie § 59 ust. 1 pkt 7 Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia           

16 kwietnia 2019 r. (Biuletyn Prawny UMK z 2019 r. poz. 120 z późn. zm.) 

Rada Dyscypliny Nauki o Sztuce Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika        

w Toruniu postanawia co następuje:  

Zatwierdza skład kapituły w składzie: 

 

Prof. dr hab. Jan Sienkiewicz  

§1 

Uzasadnienie  

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym za pomocą systemu ankieter.umk, 

bezwzględną większością głosów, w obecności 12 osób z 23 osób uprawnionych                              

do głosowania, oddano 12 głosów, w tym przy stosunku głosów: 12 – za; 0 – przeciw;                             

0 – wstrzymujących się;  0 – nieważnych.  

dr hab. Anna Błażejewska, prof. UMK  

§2 

Uzasadnienie  

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym za pomocą systemu ankieter.umk, 

bezwzględną większością głosów, w obecności 12 osób z 23 osób uprawnionych                              

do głosowania, oddano 12 głosów, w tym przy stosunku głosów: 11 – za; 0 – przeciw;                             

1 – wstrzymująca się;  0 – nieważnych.  

dr Sebastian Dudzik  

§3 

Uzasadnienie  

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym za pomocą systemu ankieter.umk, 

bezwzględną większością głosów, w obecności 12 osób z 23 osób uprawnionych                              

do głosowania, oddano 12 głosów, w tym przy stosunku głosów: 12 – za; 0 – przeciw;                             

0 – wstrzymujących się;  0 – nieważnych.  



 

dr Emilia Ziółkowska-Ganc 

§4 

 Uzasadnienie  

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym za pomocą systemu ankieter.umk, 

bezwzględną większością głosów, w obecności 12 osób z 23 osób uprawnionych                              

do głosowania, oddano 12 głosów, w tym przy stosunku głosów: 12 – za; 0 – przeciw;                             

0 – wstrzymujących się;  0 – nieważnych.  

 

Ponieważ rozstrzygnięcie uwzględnia w całości żądanie strony, na podstawie art. 107 § 4 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego odstąpiono od 

uzasadnienia niniejszej uchwały.                                                                                            

Uchwała wchodzi  w życie z dniem podjęcia.  

 

                                                                                                                                                                    

                                                                                    Przewodniczący Rady Dyscypliny    
                             Nauk o Sztuce 
 
 
                 dr hab. Jacek Tylicki, prof. UMK 


