
 

 

Uchwała Rady Uczelni Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

 

Nr 3/2018/2019 

 

z dnia 4 kwietnia 2019 r. 

 
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej uchwalenia projektu Statutu Uniwersytetu Kazimierza 

Wielkiego w Bydgoszczy 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 2 oraz art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.)  

Rada Uczelni uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Wyraża się pozytywną opinię w sprawie uchwalenia przez Senat Statutu Uniwersytetu 

Kazimierza Wielkiego w projekcie przedstawionym Radzie Uczelni, z rekomendacją 

następujących poprawek do tego projektu: 

 

 

1. Rada Uczelni proponuje całkowite, literackie przeredagowanie preambuły                                             

z uwzględnieniem „ducha zmian” i następujących uwag:   

Preambuła powinna zostać poddana korekcie uwzględniającej „ducha zmian”. Zgodnie z 

definicją powinna wskazywać na okoliczności wydania aktu, cele, informację o motywacjach, 

przyczynach, wspólnych fundamentach dla całej społeczności akademickiej. Tym bardziej, że 

powstaje w 50-tą rocznicę i ma stanowić nie tylko zwykły wstęp do aktu prawnego. Może mieć 

formę bardziej "uduchowioną", bo nie stanowi części normatywnej. 

 

2. § 6 ust. 4 proponuje się następujący zapis: Insygnia są noszone podczas uroczystości 

Uniwersytetu wraz z tradycyjnymi togami.  

 

3. § 7 ust. 1 pkt 4 – nadać brzmienie Święto Uniwersytetu – w rocznicę koronacji króla 

Kazimierza Wielkiego; 

4. § 8 ust. 1 – proponuje się dopisać słowa: miasta lub nauki oraz zmienić szyk i w związku 

z tym ust. 1 otrzymałby następujące brzmienie:  Senat na wniosek rektora może nadawać 

imiona osób zasłużonych dla Uniwersytetu, miasta lub nauki budynkom, salom i innym 

obiektom Uniwersytetu. 

5. § 9 – Rada Uczelni zwraca uwagę na to, że treść ust. 2 zawiera się w ust.1 i sugeruje ich 

połączenie. 

 

6. § 10 ust. 1 pkt 2 – propozycja dodania dookreślenia i przyjęcie następującego brzmienia: 

kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej posiadającej uprawnienia do nadawania 



stopnia naukowego doktora habilitowanego po uzyskaniu pozytywnej opinii rady 

naukowej. 

 

7. §18 – proponuje się następujące brzmienie: Rektorem może być osoba, która jest 

zatrudniona na stanowisku profesora lub posiada stopień doktora habilitowanego i jest 

zatrudniona na stanowisku profesora uczelni. 

8. §19 ust. 1- proponuje się dodanie słów w formie pisemnej  i przyjęcie następującego 

brzmienia: Kandydatów na Rektora w formie pisemnej mogą zgłaszać do komisji wyborczej 

Uniwersytetu: a) rady uczelni, b) co najmniej 20 członków wspólnoty uczelni. 

 

9. w §19 - proponuje się dodanie ustępu 3 o treści:  Kandydatem na Rektora nie może być 

członek Rady Uczelni.  

 

10. Rada Uczelni proponuje dodanie (np. po §19) kolejnego paragrafu w brzmieniu: 

Odwołanie rektora odbywa się na zasadach i w trybie określonym ustawą. 

 

11. § 21 ust.1 pkt 2 - Rada Uczelni proponuje wykreślenie w ust.1, pkt. 2 dotyczącego 

powołania kolegium uniwersyteckiego.  

 

12. § 23 – w konsekwencji przyjętej zmiany w § 21, ust.1, pkt 2, proponuje się nowe brzmienie: 

Rektor nadaje regulamin organizacyjny po zasięgnięciu opinii Senatu.   

 

13. § 34 - proponuje się wykreślenie słów lub wiceprzewodniczących.  

 

14. § 43 – proponuje się następujący zapis: Sposób podejmowania uchwał przez Radę Uczelni 

określa jej regulamin.   

 

15. § 45 – proponuje się wykreślenie słów „wyłącznie”. 

 

16. § 61 – proponuje się wykreślić w całości ust. 2. – uzasadnienie – zdaniem członków Rady 

Uczelni – rada naukowej podstawowej jednostki organizacyjnej nie może podejmować 

uchwał, tylko stanowiska. Ponadto rada naukowa podstawowej jednostki organizacyjnej nie 

jest organem uczelni.  

 

17. § 68 ust. 1 – konieczna jest zamiana słowa „ilość” na liczba. 

 

18. § 69 – proponuje się następujące uzupełnienie: „Jeżeli mandat członka kolegium elektorów 

wygasa podczas trwania kadencji przeprowadza się wybory uzupełniające, chyba, że do 

końca kadencji pozostało nie więcej niż 6 miesięcy.” 

 

19. § 71 ust. 1 pkt 4 – proponuje się następujące brzmienie: „przeprowadzenie wyboru rektora, 

członków senatu i rad dziedzin oraz kolegium elektorów.” 

 

20. § 71 ust. 1 pkt 5 – proponuje się zamienić słowo „list” na listy. 

 



21. § 72 ust. 1 pkt 2 – proponuje się nadać następujące brzmienie: „jako jednostki 

administracyjne do obsługi procesu dydaktycznego i zapewnienia jakości kształcenia – 

kolegia.” 

 

22. § 73 – Rada Uczelni sugeruje ponowne przemyślenie rozwiązania stosowania dwóch nazw 

w stosunku do tej samej jednostki oraz zwrócenie uwagi na interpunkcję zapisów. 

 

23. § 74 – po wyrażeniu „centra naukowe” proponuje się dodanie słów pracowni. 

 

24. § 77 ust.1-  zgodnie ze zmianą w § 72, ust. 1, pkt 2 – proponuje się następujące brzmienie 

ust.1: „Organizacja kolegium jako jednostki administracyjnej do obsługi procesu 

dydaktycznego i jakości kształcenia jest określana w drodze regulaminu przez rektora.”  

25. § 88, ust. 3 - proponuje się dodanie warunku: po wyrażeniu zgody przez gremium, o którym 

mowa w ust. 2. i tym samym ust. 3 otrzymałby następujące brzmienie: W szczególnie 

uzasadnionych wypadkach rektor może powierzyć wykonywanie obowiązków funkcji 

kierowniczej na okres do dwóch lat osobie niespełniającej statutowych wymagań dla 

danej funkcji, po wyrażeniu zgody przez gremium, o którym mowa w ust. 2. 

 

26. § 92 ust. 3, pkt 1 – proponuje się wykreślenie słów: (…) i innych osób pełniących funkcje 

kierownicze w Uniwersytecie. 

 

27. § 92, ust. 3 pkt 3 – proponuje się następujące brzmienie: kształtowanie polityki w zakresie 

działalności naukowej. 

 

28. § 93 – ust. 2 i 3 proponuje się zmianę szyku w określeniu zastępcy kierownika i tak zdaniem 

członków Rady Uczelni nazwa funkcji powinna brzmieć: zastępca kierownika ds. 

dydaktycznych podstawowej jednostki administracyjnej. 

 

29. § 95 ust.1– proponuje się zapis w następującym brzmieniu: Kompetencje dyrektora  określa 

regulamin kolegium. 

 

30. § 96 ust.1 – proponuje się następujący zapis: Kierownik katedry kieruje katedrą,                              

a w szczególności organizuje pracę badawczą w zakresie objętym działalnością katedry. 

Ponadto proponuje się dodanie ust. 3 w brzmieniu: Kierownikowi katedry przysługuje 

dodatek funkcyjny. 

 

31. § 97 ust. 2 pkt 5 – proponuje się dopisanie słów: i badań naukowych, a zatem pkt. 5 

otrzymałby następujące brzmienie: nadzór nad harmonizowaniem rozkładu czasu pracy 

pracowników administracji z uwzględnieniem potrzeb procesu dydaktycznego                                    

i badań naukowych.  

 

32. §102 ust.1 pkt 1  –  członkowie Rady Uczelni proponują uzupełnienie warunków, które ma 

spełniać kandydat na stanowisko profesora uczelni i wśród spisu wymaganych publikacji 

wymienić także publikacje naukowe w postaci rozdziałów w publikacjach zbiorowych. 

Ponadto w opinii Rady wymagania na stanowisko profesora uczelni są zbyt liberalne.  

 



33. §102 ust.4, proponuje się zrezygnować z punktów i nadać następujące brzmienie:  

Na stanowisku asystenta bibliotecznego zatrudnia się osobę posiadającą tytuł zawodowy 

magistra albo stopień naukowy doktora w zakresie zgodnym z profilem i potrzebami 

dydaktycznymi oraz badawczymi biblioteki oraz udokumentowany dorobek w zakresie 

zgodnym z profilem i potrzebami badawczymi biblioteki. 

 

34. §102 ust.7 –proponuje się następujące brzmienie: Na stanowisku adiunkta bibliotecznego 

zatrudnia się osobę posiadającą stopień naukowy doktora w zakresie zgodnym z profilem 

i potrzebami dydaktycznymi oraz badawczymi biblioteki oraz udokumentowany dorobek 

w zakresie zgodnym z profilem i potrzebami badawczymi biblioteki. 

35. §104, ust. 3 pkt 2 – proponuje się dopisanie uwzględniających wcześniej opisane warunki 

zatrudnienia na danym stanowisku.  

36. § 115  - proponuje się dopisanie słów wraz z kanclerzem i nadanie ostatecznego brzmienia: 

Kierownik jednostki organizacyjnej Uniwersytetu wraz z kanclerzem ponosi 

odpowiedzialność za prawidłowe wykorzystanie i zabezpieczenie mienia przydzielonego 

tej jednostce. 

Uwagi do przepisów wprowadzających Statut Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego                                   

w Bydgoszczy: 

 

1. pkt 11 – proponuje się następujące zmiany: Pierwsze powołanie do pełnienia 

kadencyjnych funkcji kierowniczych następuje na okres do 30 września 2020 r.,                 

a w przypadku prorektorów do dnia 31 sierpnia 2020 r.  

 

2. pkt 16 – proponuje się następujące brzmienie: Nadzór merytoryczny nad studiami 

doktoranckimi sprawuje do dnia 31 grudnia 2023 r. rada naukowa podstawowej 

jednostki organizacyjnej.  

 

Brak w spisie treści załącznika numer 1.  

 

Rada Uczelni sugeruje JM Rektorowi prof. |Jackowi Woźnemu zlecenie korekty językowej i literackiej 

projektu Statutu UKW oraz zwraca uwagę, że w spisie treści brakuje załącznika numer 1.  

 

 

Zgodność z protokołem stwierdzam :     Przewodnicząca Rady Uczelni 

                            UKW 

 

 

 

Iwona Staszewska – Chyła                          Lucyna Kopińska 

 

 

 

 

 
Egzemplarz nr 1/3/2018/2019  
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