
UCHWAŁA NR 31/2020 
SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ 

W JELENIEJ GÓRZE 
z dnia 5 czerwca 2020 roku 

 
 
zmieniająca Statut Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze. 
 
Na podstawie: art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm), uchwala się co następuje: 
 

§ 1 
Senat wprowadza następujące zmiany w Statucie KPSW w Jeleniej Górze: 
 

1. W § 112 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 
 

„3. Jeżeli jest to konieczne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania Uczelni, 
posiedzenia Rady Uczelni mogą być przeprowadzane z wykorzystaniem 
technologii informatycznych zapewniających kontrole ich przebiegu i rejestrację 
oraz umożliwiających zapewnienie tajności głosowań. Przepisy § 201 stosuje się 
odpowiednio.”. 

 
2. Po § 20 dodaje się § 201 w brzmieniu: 

 
„ § 201  
1. Jeżeli jest to konieczne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania Uczelni, 

posiedzenia Senatu mogą być przeprowadzane z wykorzystaniem technologii 
informatycznych zapewniających kontrole ich przebiegu, rejestrację oraz 
umożliwiającą zapewnienie tajności głosowań i synchroniczną transmisję 
dźwięku oraz obrazu dla wszystkich jego członków. 

2. Uchwały niezbędne do zapewnienia ciągłości funkcjonowania Uczelni mogą być 
podejmowane z wykorzystaniem technologii informatycznych na posiedzeniu 
Senatu, o którym mowa w ust. 1, lub bez jego zwoływania. 

3. Posiedzenia Senatu, o których mowa w ust. 1, mogą odbywać się jako posiedzenia 
zwyczajne lub nadzwyczajne. 

4. Do informacji o zwołaniu posiedzenia prowadzonego z wykorzystaniem 
technologii informatycznych i/lub podejmowaniu uchwał za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej załącza się odpowiednio informacje techniczne 
dotyczące sposobu udziału w posiedzeniu oraz sposobu oddawania głosów. 

5. Podejmowanie uchwał, dla których Statut lub odrębne przepisy określają wymóg 
głosowania tajnego, może nastąpić pod warunkiem, że zapewniona jest 
możliwość jego przeprowadzenia z zachowaniem możliwości oddania głosu 
wyłącznie przez osoby do tego uprawnione w sposób uniemożliwiający 
przypisanie określonego głosu konkretnej osobie głosującej. 

6. W przypadku takiej konieczności, do głosowania za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej może być wyznaczony termin przesyłania głosów. 
Przewodniczący Senatu lub powołana przez Senat komisja skrutacyjna dokonuje 



ich zliczenia w poszczególnych sprawach poddanych pod głosowanie. Z liczenia 
głosów sporządzany jest protokół. 

7. Przewodniczący Senatu lub komisja skrutacyjna niezwłocznie informuje 
o wynikach głosowań wszystkich jego członków poprzez przesłanie informacji 
na mail służbowy, chyba że wyniki głosowania są natychmiast widoczne. 

8. Posiedzenie prowadzone z wykorzystaniem technologii informatycznych jest 
rejestrowane. Nagranie posiedzenia stanowi załącznik do protokołu. 

9. Głosy oddane za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności z 
wykorzystaniem poczty elektronicznej i systemów informatycznych jak również 
protokoły tych głosowań oraz pozostała korespondencja dokumentująca ich 
przebieg dołączane są do protokołu. Materiały elektroniczne załącza się w formie 
wydruków lub w wersji elektronicznej na nośniku danych. 

10. Pozostałe regulacje dotyczące zasad funkcjonowania Senatu KPSW stosuje się 
odpowiednio.”. 

 
3. Po § 23 dodaje się § 231 w brzmieniu: 

 
„§ 231 
1. Jeżeli w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania Uczelni, Senat nie 

może wykonywać swoich zadań, Rektor może wydawać zarządzenia w sprawach 
należących do kompetencji Senatu, jeżeli jest to niezbędne dla zapewnienia 
ciągłości funkcjonowania Uczelni. 

2. Zarządzenia , o których mowa w ust. 1, podlegają zatwierdzeniu przez Senat 
na najbliższym posiedzeniu. 

3. Niezatwierdzenie zarządzenia, o którym mowa w ust. 1, lub niezajęcie przez 
Senat stanowiska w tym zakresie na najbliższym posiedzeniu skutkować będzie 
utratą mocy obowiązującej zarządzenia Rektora z dniem następnym po dniu 
posiedzenia.”. 

 
4. W § 32 po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

 
„6. Jeżeli organizacja wyborów o których mowa w ust. 5 poprzez osobiste głosowania 

nie będzie możliwa, to Uczelniana Komisja Wyborcza może zorganizować 
wybory z wykorzystaniem technologii informatycznych lub z zastosowaniem, 
środków komunikacji elektronicznej pod warunkiem posiadania przez Uczelnię 
odpowiednich zasobów i zabezpieczeń umożliwiających przeprowadzenie 
wyborów w sposób zgodny z Ustawą i Statutem. 

 
6. § 33 otrzymuje brzmienie: 

 
„§ 33 
1. „Wybory członków kolegium elektorów odbywają się w terminie ustalonym przez 

uczelnianą komisję wyborczą, jednak nie później niż do 30 czerwca w ostatnim 
roku upływającej kadencji. 

2. Wybory Rektora odbywają się w terminie ustalonym przez uczelnianą komisję 
wyborczą, jednak nie później niż do 15 lipca w ostatnim roku upływającej 
kadencji. 



3. Wybory członków Senatu odbywają się w terminie ustalonym przez uczelnianą 
komisję wyborczą, jednak nie później niż do 31 lipca w ostatnim roku 
upływającej kadencji.”. 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 


