
 

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Uczelni Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

 

Nr 23/2019/2020 z dnia 24 września 2020 r. 
 

 

W Statucie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – wprowadza się następujące 

zmiany: 

 
1. W § 21 dodaje się ust. 3 - 7 o treści: 

„3. Organy doradcze rektora mogą obradować stacjonarnie lub zdalnie. 

4. Ilekroć w statucie jest mowa obradowaniu zdalnym rozumie się przez to obradowanie oraz 

głosowanie przez wszystkich członków organu lub innego gremium kolegialnego przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, zapewniających w szczególności: 

1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami, 

2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy posiedzenia mogą 

wypowiadać się w jego toku. 

5. Organy doradcze rektora mogą podejmować uchwały na posiedzeniach, o których mowa w ust. 3 lub 

w trybie obiegowym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

6. Ilekroć w statucie jest mowa o trybu obiegowym rozumie się przez to głosowanie przez 

wszystkich  członków organu kolegialnego lub innego gremium kolegialnego na odległość. Głosowanie 

takie odbywa się za pośrednictwem: 

1)    przypisanej do danego członka organu kolegialnego adresu poczty elektronicznej skrzynki w 

domenie uczelni, 

2)    systemu USOS-web lub innego sposobu teleinformatycznego wprowadzonego na uczelni 

zapewniającego możliwość oddania głosu oraz weryfikacji uprawnień do oddawania tego głosu 

przez danego członka organu kolegialnego lub innego gremium kolegialnego. 

7. Senat może doprecyzować szczegółowe zasady sposobu przeprowadzania obrad w sposób określony 

w ust. 4.” 

 
2. W § 35 dodaje się ust. 5 o treści: 

„5. W sytuacjach nadzwyczajnych, w tym w szczególności w okresie stanu zagrożenia 

epidemicznego lub stanu epidemii, senat może podejmować uchwały także w trybie 

obiegowym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z odpowiednim zastosowaniem 

zasad, o których mowa w załączniku nr 2.” 

 
3. W § 45 dodaje się ust. 3 o treści: 

„3. W sytuacjach nadzwyczajnych, w tym w szczególności w okresie stanu zagrożenia 

epidemicznego lub stanu epidemii, rada uczelni może podejmować uchwały także w trybie 

obiegowym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.” 

 
4. W § 58 dodaje się ust. 4 o treści: 

„4. W sytuacjach nadzwyczajnych, w tym w szczególności w okresie stanu zagrożenia 

epidemicznego lub stanu epidemii, rada dziedziny może podejmować uchwały także w trybie 

obiegowym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z odpowiednim zastosowaniem 

zasad, o których mowa w załączniku nr 2.” 

 

 
5. W § 68 dodaje się ust. 3 treści: 



 

„3. W sytuacjach nadzwyczajnych, w tym w szczególności w okresie stanu zagrożenia 

epidemicznego lub stanu epidemii zebrania wyborcze  w celu wyboru rektora oraz wybory 

przedstawicieli do organów kolegialnych oraz innych gremiów kolegialnych, o którym mowa 

w Statucie , w tym także wybory uzupełniające mogą odbywać się także przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, z zastosowaniem narzędzi i systemów informatycznych 

pozwalających na zachowanie bezpieczeństwa procesu głosowania oraz tajności oddanego 

głosu.” 

    
6. W § 72 dodaje się ust. 12 o treści: 

„12. W sytuacjach nadzwyczajnych, w tym w szczególności w okresie stanu zagrożenia 

epidemicznego lub stanu epidemii, komisja wyborcza Uniwersytetu może podejmować 

uchwały także w trybie obiegowym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.” 

.  
7. W § 106 dodaje się ust. 8 o treści: 

„8. Komisja konkursowa może obradować stacjonarnie lub zdalnie.” 

 
8. W § 107 dodaje się ust. 10 o treści: 

„10. Uczelniana komisja dyscyplinarna może obradować stacjonarnie lub zdalnie.” 

 
9. W § 112 dodaje się ust. 10 o treści: 

„10. Komisja dyscyplinarna może obradować stacjonarnie lub zdalnie.” 
 

10. W § 114 dodaje się ust. 10 o treści: 

„10. Komisja dyscyplinarna może obradować stacjonarnie lub zdalnie.” 

 
11. W załączniku nr 2 dodaje się ust. 31a o treści: 

„31a. Komisja może obradować stacjonarnie lub zdalnie.” 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


