
 

 

 

 

 

 

 

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego  

Nr 45/2020/2021 

z dnia 29 czerwca 2021 r. 

 

zmieniająca Uchwałę Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 87/2018/2019 z dnia 25 

kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 
 

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 20 lipca 2020 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce (Dz. U. z 2021 r., poz. 478 z późn. zm.) 

 

Senat uchwala co następuje: 

 

§ 1 

 

W załączniku Nr 1 do Uchwały Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 87/2018/2019 

z dnia 25 kwietnia 2019 r.  w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Kazimierza 

Wielkiego – Statut Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy  – wprowadza się 

następującą zmiany: 

 

1. § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Propozycje w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa, o których mowa w ust. 1 pkt 

2 i pkt 3, przedkłada się rektorowi w formie pisemnej.” 

 

2. § 15 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) profesorowi oraz profesorowi uczelni o wybitnym dorobku, który przeszedł na emeryturę, 

wcześniej pozostając w stosunku pracy w Uniwersytecie.” 

 

3. w § 29 dodaje się ust. 4 o treści: 

 „4. Wybory przedstawicieli grup, o których mowa w ust. 1 pkt 2 mogą mieć formę zdalną.” 

 

4. § 32 otrzymuje brzmienie: 

„Mandat członka senatu wygasa w przypadku zaprzestania przynależności do wspólnoty 

uczelni.” 

 

5. § 35 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Senat może podejmować uchwały także w trybie obiegowym przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, z odpowiednim zastosowaniem zasad, o których mowa w 

załączniku nr 2.” 

 

6. § 43 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Senat może odwołać radę uczelni większością 2/3 statutowej liczby członków w 

przypadku powtarzającego się działania na niekorzyść uczelni przez radę uczelni.” 

 

7. § 45 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 



 

” 3. Rada uczelni może podejmować uchwały także w trybie obiegowym przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej.” 

 

8. w § 46 dodaje się ust. 3 o treści: 

„3. W przypadku rezygnacji wiceprzewodniczącego rada podejmuje uchwałę w sprawie 

przyjęcia tej rezygnacji na najbliższym posiedzeniu, nie później jednak niż w ciągu 3 

miesięcy od dnia złożenia rezygnacji.” 

 

9. § 48 otrzymuje brzmienie: 

” Do zadań Rady Uczelni należy określanie rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych dla 

Rektora.” 

10. w § 49 dodaje się ust. 2 o treści: 

„2. Rada dziedziny jest organem dokonującym nostryfikacji stopni naukowych.” 

 

11. § 53 otrzymuje brzmienie: 

„1. Członków rady dziedziny reprezentujących poszczególne dyscypliny wybierają 

profesorowie i profesorowie uczelni reprezentujący dyscypliny, w których uczelnia posiada 

uprawnienie do nadawania stopni naukowych lub stopni w zakresie sztuki.  

2. Wyborów nie przeprowadza się, jeśli liczebność profesorów i profesorów uczelni danej 

dyscypliny w radzie dziedziny jest równa lub mniejsza niż określona w § 52.    

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 profesorowie i profesorowie uczelni danej 

dyscypliny wchodzą w skład rady dziedziny.” 

 

12. § 58 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. 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.” 

 

13. w § 67 dodaje się ust. 2 o treści: 

„2. Wybory mogą być przeprowadzane w formie zdalnej lub stacjonarnej.” 

 

14. w § 67 dodaje się ust. 3 o treści: 

„3. Wybory przeprowadza się w formie dostępnej dla osób z niepełnosprawnością.” 

 

15. § 68 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. 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.” 

 

16. § 70 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wyboru elektorów, o których mowa w § 69 pkt 1 i 2 statutu, dokonuje się na wspólnym 

zebraniu wszystkich nauczycieli akademickich podstawowej jednostki organizacyjnej lub na 

wspólnym zebraniu wszystkich nauczycieli akademickich jednostek ogólnouczelnianych. 

Dopuszcza się dokonanie wyboru elektorów na wspólnym zebraniu dwóch lub większej 

liczby podstawowych jednostek organizacyjnych, o ile bez takiego połączenia dana 

podstawowa jednostka organizacyjna nie byłaby reprezentowana w danej grupie pracowniczej 

w kolegium elektorów. Połączenia podstawowych jednostek organizacyjnych dokonuje 

komisja wyborcza Uniwersytetu, o ile to możliwe, w ramach dziedzin nauki i sztuki.” 

 

 



 

17. § 72 ust. 12 otrzymuje brzmienie: 

„12. Komisja wyborcza Uniwersytetu może podejmować uchwały także w trybie obiegowym 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.” 

 

18. § 73 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) przyjęcie regulaminu wyborczego, ustalającego szczegółowy tryb przeprowadzania 

wyborów w Uniwersytecie;” 

 

19. § 74 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) jednostki ogólnouczelniane: biblioteki, wydawnictwa, archiwa, ośrodki, muzea, stacje 

naukowe, centra dydaktyczne, centra naukowe, jednostki administracji i obsługi, jednostki 

usługowe i gospodarcze, akademicki inkubator przedsiębiorczości, centrum transferu 

technologii, akademickie biuro karier, jednostka ds. osób z niepełnosprawnością;” 

 

20. § 74 ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) filie.” 

 

21. § 78 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

”5. Kierownikiem zakładu dydaktyki jest zastępca kierownika podstawowej jednostki 

organizacyjnej.” 

 

22. § 83 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

 „5. Dyrektora Biblioteki UKW powołuje rektor – po uzyskaniu opinii rady bibliotecznej.” 

 

23. w § 89 ust. 1 dodaje się pkt 9 o treści: 

„9) dyrektora Biblioteki.” 

 

24. § 90 ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) dyrektora kolegium – na wniosek właściwego prorektora po uzyskaniu opinii rady 

kolegium;” 

 

25. § 91 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Do zgody na powołanie do pełnienia funkcji kierowniczej kandydat załącza oświadczenie 

o spełnianiu wymogów wskazanych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce – według wzoru określonego w Uniwersytecie oraz w przypadku 

kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 roku - oświadczenie lustracyjne - według 

wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu 

informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych 

dokumentów.” 

 

26. § 94 ust. 3 pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

” 9) składanie rektorowi corocznego sprawozdania z działalności jednostki po zaopiniowaniu 

tego sprawozdania przez radę naukową;” 

 

27. § 94 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„Kierownikiem podstawowej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu może być będąca 

pracownikiem badawczym lub badawczo dydaktycznym osoba, która jest zatrudniona na 

stanowisku profesora lub profesora uczelni.” 

 

28. w § 95 dodaje się ust. 1a o treści: 

” Zastępca kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu do spraw 

kształcenia, który jest odpowiednio prodziekanem lub zastępcą dyrektora instytutu, jest 

powoływany przez Rektora na wniosek kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej.” 

 



 

29. § 95 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Zastępcą  kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu do spraw 

kształcenia może być nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień doktora będący 

pracownikiem badawczo-dydaktycznym lub dydaktycznym.” 

 

30. § 96 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Dyrektorem szkoły doktorskiej może być nauczyciel akademicki zatrudniony na 

stanowisku profesora lub profesora uczelni.” 

 

31. § 96 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Rektor może na wniosek dyrektora szkoły doktorskiej powołać zastępcę dyrektora szkoły 

doktorskiej, którym może być nauczyciel akademicki zatrudniony na stanowisku profesora 

lub profesora uczelni.” 

 

32. § 97 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) podejmuje działania na rzecz obsługi studentów i procesu dydaktycznego;” 

 

33. § 97 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) wspólnie z zastępcą kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej podejmuje 

działania na rzecz zapewnienia jakości kształcenia;” 

 

34. § 99 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) podejmowanie działań zapewniających racjonalne i efektywne wykorzystanie majątku 

Uniwersytetu;” 

 

35. § 99 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) podejmowanie działań niezbędnych do zapewnienia warunków infrastrukturalnych 

służących realizacji działalności naukowej i dydaktycznej, z uwzględnieniem faktycznych 

potrzeb poszczególnych jednostek podstawowych związanych z liczbą studentów 

poszczególnych kierunków studiów;” 

 

36. § 99 ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

” 7) zapewnianie obiegu dokumentacji;” 

 

37. § 99 ust. 2 pkt 8 przenosi się jako § 99 ust. 2 pkt 3a; 

 

38. § 101 otrzymuje brzmienie: 

”1. Jako nauczyciel akademicki może być zatrudniona osoba o nienagannej postawie etycznej, 

spełniająca wymagania przewidziane w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz 

w statucie.    

2. Nauczyciel akademicki:  

- powinien strzec godności zawodu w życiu zawodowym i w działalności publicznej, łącząc 

godność osobistą z poszanowaniem godności innych ludzi;  

- przestrzegać wysokich standardów prowadzenia badań naukowych oraz zasad dobrej 

praktyki naukowej;  

- dbać o dobry wizerunek Uniwersytetu i realizację jego misji.” 

 

39. § 104 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych – posiadającą w dorobku znaczące 

osiągnięcie naukowe lub znaczące osiągnięcie artystyczne, w tym co najmniej 7 publikacji 

powstałych po uzyskaniu stopnia doktora w postaci monografii naukowej wydanej przez 

wydawnictwo zamieszczone w ministerialnym wykazie wydawnictw lub redakcji naukowej 

takiej monografii lub rozdziału w takiej monografii lub artykułu naukowego opublikowanego 



 

w czasopismach naukowych lub w recenzowanych materiałach z konferencji 

międzynarodowych zamieszczonych w ministerialnym wykazie czasopism, uwzględnianych 

w ewaluacji jakości działalności naukowej lub osiągających punktację umożliwiającą ich 

uwzględnienie w ostatniej ewaluacji jakości działalności naukowej lub 7 osiągnięć 

artystycznych powstałych po uzyskaniu stopnia doktora uwzględnianych w ewaluacji 

działalności artystycznej lub osiągających punktację umożliwiającą ich uwzględnienie w 

ostatniej ewaluacji jakości działalności naukowej. W przypadku publikacji wieloautorskich 

kandydat musiał odegrać wiodącą rolę w powstaniu tych publikacji. Osiągnięciem będącym 

podstawą ubiegania się o stanowisko profesora uczelni nie może być osiągnięcie pozostające 

w związku z nadaniem stopnia naukowego doktora. Dodatkowym wymaganiem jest istotna 

aktywność naukowa albo artystyczna realizowana we współpracy z innymi uczelniami lub 

instytucjami naukowymi, w szczególności zagranicznymi, aktywność dydaktyczna oraz 

znacząca aktywność w sferze organizacyjnej;” 

 

40. § 104 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) w grupie pracowników dydaktycznych – legitymującą się osiągnięciami dydaktycznymi, 

w tym opieką nad działalnością studencką niewynikającą z planu studiów oraz opieką nad 

stażami, praktykami lub rocznikiem studiów; legitymującą się aktywnością w sferze 

organizacyjnej, w tym w realizacji projektów dydaktycznych lub działań promujących ofertę 

dydaktyczną; legitymującą się udokumentowaną współpracą z otoczeniem społeczno-

gospodarczym w zakresie realizowanej działalności dydaktycznej; legitymującą się 

udokumentowaną działalnością popularyzatorską w zakresie reprezentowanej dyscypliny; 

zatrudnioną jako nauczyciel akademicki od co najmniej 3 lat oraz legitymującą się 

dodatkowymi szkoleniami podnoszącymi kompetencje dydaktyczne.” 

 

41. w § 105 dodaje się ust. 3 o treści: 

„3. Wnioski o awans na wyższe stanowisko składane są dwa razy do roku – nie później, niż 

na dwa miesiące przed początkiem nowego roku akademickiego lub nowego semestru, przy 

czym wniosek dotyczący tego samego pracownika, w przypadku negatywnego rozpatrzenia, 

może być złożony nie częściej niż raz w roku.” 

 

42. § 106 ust. 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) w przypadku pracowników dydaktycznych –zastępca dyrektora podstawowej jednostki 

organizacyjnej ds. kształcenia, o ile nie będzie bezpośrednim przełożonym zatrudnianego 

pracownika oraz dwie lub trzy osoby reprezentujące tę samą lub pokrewną dyscyplinę nauki.” 

 

43. § 112 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Senat powołuje członków komisji wymienionych w ust. 1 w następującym składzie:   

1) sześciu nauczycieli akademickich – mając na względzie, że każde  kolegium jest 

reprezentowane przez co najmniej jednego przedstawiciela;    

2) sześciu studentów - mając na względzie że każde  kolegium jest reprezentowane przez co 

najmniej jednego przedstawiciela.” 

 

44. W załączniku nr 2 ust. 7 otrzymuje brzmienie:  

„7. Wnioski, o których mowa w pkt. 6c i 6d, powinny być zgłoszone w formie pisemnej nie 

później niż przed upływem 14 dni od terminu posiedzenia.” 

 

45. W załączniku nr 2 ust. 14 otrzymuje brzmienie:  

„14. W głosowaniu tajnym podejmowane są uchwały w sprawach personalnych.” 

 

46. W załączniku nr 2 ust. 27 otrzymuje brzmienie:  

„27. W skład komisji mogą wchodzić, poza członkami organów kolegialnych, także inne 

osoby, przy czym przewodniczącym komisji jest członek organu kolegialnego.” 

 



 

47. W załączniku nr 2 ust. 32 otrzymuje brzmienie:  

„32. Obrady organów kolegialnych są nagrywane i protokołowane. Protokół zawierający 

porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych na posiedzeniu, wyniki głosowania nad 

poszczególnymi uchwałami oraz ogólne stanowiska w poruszanych na posiedzeniu kwestiach 

podlega zatwierdzeniu na następnym posiedzeniu.” 

 

48. W załączniku nr 2 uchyla się ust. 34. 

 

49. W załączniku nr 2 ust. 36 otrzymuje brzmienie: 

„36. Podjęte uchwały oraz protokoły z obrad, po ich zatwierdzeniu, podlegają ogłoszeniu na 

stronie internetowej Uniwersytetu.” 

 

 

 

 

 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 Zgodność z protokołem stwierdzam Przewodniczący Senatu UKW 

 Rektor 

 

 

  mgr Iwona Staszewska-Chyła  prof. dr hab. Jacek Woźny 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egzemplarz nr …/7/2020/2021  
 


