
 

 

 

 

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

 

Nr 165/2012/2013 

 

z dnia 25 września 2013 r. 

 

 
w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. 

 

Na podstawie art. 56 i 59 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) oraz § 43 pkt 1 Statutu Uniwersytetu 

Kazimierza Wielkiego Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na posiedzeniu w dniu 25 

września 2013 r. w głosowaniu jawnym uchwalił zmiany do Statutu Uniwersytetu 

Kazimierza Wielkiego 

§ 1 

W statucie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego uchwalonym przez Senat Uniwersytetu 

uchwałą Nr 96/2005/2006 z dnia 19 czerwca 2006 r. zmienionym uchwałą Senatu Nr 

87/2006/2007 z dnia 26 września 2007 r., uchwałą Senatu Nr 98/2008/2009, uchwałą Senatu 

Nr 14/2011/2012 z dnia 6 grudnia 2011 r. oraz uchwałą Senatu Nr 39/2011/2012 z dnia 28 

lutego 2012 r. wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. w § 12 po wyrazie „stacje naukowe” dodaje się wyrazy „centra naukowe”. 

2. w § 15  ust .1 po wyrazie „stacje naukowe” dodaje się wyrazy „centra naukowe”. 

3. w § 15  dodaje się ust. 3 w brzmieniu:  „Działalność wydziałowych centrów 

naukowych jest określana przez odrębne regulaminy uchwalane przez radę 

wydziału”. 

4. w § 16 w ust. 4 po wyrazie „biblioteki” dodaje się wyrazy „centra naukowe”. 

5. w § 43 pkt 10 wyraz: „uchwalanie” zastępuje się wyrazem: „określanie”. 

6. w § 72 po ust 3. dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„Osoba która w chwili wyboru miała bierne prawo wyborcze, a utraciła je po 

wyborach z powodu ukończenia sześćdziesiątego piątego roku życia a w 

przypadku osób posiadających tytuł profesora – siedemdziesiątego roku życia, 

zachowuje mandat do końca kadencji”.  

7. § 75 skreśla się ust. 3.  



8. w § 81 w ust. 2 dodaje się na początku wyrazy: „Z zastrzeżeniem ust. 1” wskutek 

czego ust 2 otrzymuje brzmienie: „Z zastrzeżeniem ust. 1 przedłużanie i skracanie 

okresu zatrudnienia nauczycieli akademickich wyszczególnionych w ust. 1 jest 

uzależnione od wyników okresowej oceny. 

9. w § 81 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Bieg terminów, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, ulega zawieszeniu na czas 

trwania urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego, rodzicielskiego”.   

 

§ 2 

Zmiany w Statucie uchwalone przez Senat Uniwersytetu uchwałą z dnia 25 września 2013 r. 

na podstawie art. 59 ustawy w związku z art. 56 ust. 2 ustawy wchodzą w życie w dniu          

26 września 2013 r. z wyjątkiem:  

1) przepisu § 81 w brzmieniu ustalonym uchwałą z dnia 6 grudnia 2011 r. zmienionym 

niniejszą uchwałą, który wchodzi w życie z dniem 1 października 2013 r.  

 

§ 3 

W stosunku do osób zatrudnionych na stanowisku adiunkta do dnia 30 września 2013 r. 

stosuje się poniższe przepisy przejściowe: 

1. Okres zatrudnienia na stanowisku adiunkta osoby niemającej stopnia naukowego 

doktora habilitowanego zatrudnionej na tym stanowisku w Wyższej Szkole 

Pedagogicznej w Bydgoszczy, w Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 

Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego do dnia 31 sierpnia 2006 r. nie powinien 

przekroczyć dziewięciu lat. Okres zatrudnienia, o którym mowa w ust. 1 może być w 

uzasadnionych przypadkach  przedłużony do dwunastu lub piętnastu lat jeżeli osoba ta 

uzyskała pozytywną opinię rady podstawowej jednostki organizacyjnej oraz 

pozytywną ocenę senackiej komisji ds. rozwoju i oceny kadry, związaną z 

zaawansowaniem pracy nad uzyskaniem stopnia doktora habilitowanego. 

2. Okres zatrudnienia na stanowisku adiunkta osoby niemającej stopnia naukowego 

doktora habilitowanego zatrudnionej na tym stanowisku w okresie od 1 września 2006 

r. do 30 września 2013 r. nie powinien przekraczać dziesięciu lat; w uzasadnionych 

przypadkach można przedłużyć zatrudnienie na tym stanowisku do trzynastu lat, jeżeli 

osoba ta uzyskała pozytywną opinię rady podstawowej jednostki organizacyjnej oraz 

pozytywną ocenę senackiej komisji ds. rozwoju i oceny kadry, związaną z 

zaawansowaniem pracy nad uzyskaniem stopnia doktora habilitowanego. 

3. Bieg terminów, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, ulega zawieszeniu na czas trwania 

urlopu macierzyńskiego i wychowawczego, urlopu dla poratowania zdrowia, 

sprawowania mandatu w Sejmie, Senacie lub w organach samorządu terytorialnego 

oraz na czas trwania służby wojskowej. 

4. Zatrudnienia zgodnie z brzmieniem w ust. 1 i ust. 2 nie można przedłużać osobie, 

która pracowała wcześniej w innej uczelni na stanowisku adiunkta przez okres dłuższy 

niż trzy lata. 



§ 4 

Do dnia 31 października 2013 r. Rektor Uniwersytetu ogłosi tekst jednolity Statutu 

Uniwersytetu.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodność z protokołem stwierdzam      Przewodniczący Senatu UKW 

          Rektor 

 

 

 

 

 

mgr Iwona Staszewska-Chyła         prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egzemplarz nr .../11/2012/2013  


