
UCHWAŁA Nr 4/2020 

 

Rady Uczelni w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie 

 

z dnia 8 maja 2020 r. 

 

 

w sprawie zaopiniowania zmiany w statucie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie 

 

Na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374 i 695), oraz § 8 ust. 1 i § 56 ust. 2 statutu Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Koninie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 325/VI/IV/2019 z dnia 16 kwietnia  

2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie (ze zm.),  

w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. 

w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 491 ze 

zm.) i rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 511, 

528,643 i 741 uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

Rada Uczelni w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie pozytywnie opiniuje wprowadzenie 

zmiany w statucie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej poprzez dodanie: 

 

1) § 24a 1. Na skutek wystąpienia szczególnych okoliczności ograniczających działalność uczelni 

oraz, jeżeli jest to konieczne dla zapewnienia ciągłości jej funkcjonowania, posiedzenia organów 

kolegialnych i podejmowanie uchwał może odbywać się z wykorzystaniem technologii informatycznych, 

w trybie zdalnym za pomocą systemów zapewniających kontrolę przebiegu posiedzeń, ich rejestrację oraz 

umożliwiających zapewnienie tajności głosowań.  

2. Uchwały w trybie określonym w ust. 1 podejmowane są w głosowaniu jawnym albo w głosowaniu 

tajnym w sprawach, dla których jest to wymagane, w tym w sprawach personalnych  

3. Przepisy, o których  mowa w ust. 1 i 2 wyłączają stosowanie § 24 ust. 6.  

 

2)  § 28a. 1. Na skutek wystąpienia szczególnych okoliczności ograniczających działalność uczelni 

oraz, jeżeli jest to konieczne dla zapewnienia ciągłości jej funkcjonowania, wybory rektora oraz wybory 

do senatu mogą być przeprowadzone z wykorzystaniem technologii informatycznych, za pomocą 

systemów zapewniających kontrolę ich przebiegu oraz umożliwiających zapewnienie tajności głosowań.   

2. Szczegółowe zasady przeprowadzenia wyborów w trybie określonym z ust. 1 określa uczelniana 

komisja wyborcza.  

 

3)  w § 32 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „3. W przypadku niemożności przeprowadzenia zebrań 

wyborczych, o których mowa w ust. 1 i 2, na skutek wystąpienia okoliczności ograniczających działalność 

uczelni lub zawieszających jej funkcjonowanie, zebrania te, w tym głosowania tajne mogą odbywać się 

przy wykorzystaniu systemu informatycznego funkcjonującego w uczelni zapewniającego tajność 

głosowań.   

 



 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Uczelni w PWSZ w Koninie. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

Przewodniczący Rady Uczelni 
 

  w PWSZ w Koninie 
 

 
   /-/ dr Sebastian Łukaszewski 

 

 

 
Radca prawny 

/-/ K. Klapsa 

 


