
Uchwała nr 2677 

Senatu Uniwersytetu w Białymstoku  

z dnia 27 maja 2020 r. 

 

w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu w Białymstoku 

 
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.) oraz  

§ 33 ust. 1 pkt 1 Statutu Uniwersytetu w Białymstoku, stanowiącego Załącznik 

do Uchwały nr 2455 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 

r. Senat uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

W Statucie Uniwersytetu w Białymstoku, stanowiącym Załącznik do Uchwały  

nr 2455 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 r., 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) po § 167 Statutu UwB dodaje się § 167a w brzmieniu: 

„§ 167a 

1.Wybory na kadencję 2020−2024 odbywają się w następujących terminach: 

1) rektora do dnia 31 lipca 2020 r., 

2) do senatu do 31 sierpnia 2020 r., 

3) wybieranych przedstawicieli do rad wydziałów do 31 sierpnia 2020 r. 

4) wybieranych przedstawicieli do rad naukowych kolegiów do 31 sierpnia 

2020 r. 

2. Wybory, o których mowa w ust. 1, można przeprowadzić z wykorzystaniem 

technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu  

i rejestrację oraz umożliwiających przeprowadzenie głosowań, w tym 

zapewnienie tajności głosowań w  czasie rzeczywistym. 

3. Uczelniana Komisja Wyborcza ustali nowy kalendarz czynności wyborczych 

do wyboru na kadencję 2020-2024 rektora, senatu, wybieranych 

przedstawicieli do rad wydziałów, wraz ze wskazaniem sposobu ich 

przeprowadzenia z zastrzeżeniem, że czynności dokonane przed dniem 

wejścia w życie niniejszego paragrafu pozostają w mocy. 

4. Uczelniana Komisja Wyborcza może przeprowadzić wybory i dokonać  

czynności z wykorzystaniem technologii  informatycznych zapewniających 

kontrolę ich przebiegu i rejestrację oraz umożliwiających przeprowadzenie 

głosowań, w tym zapewnienie tajności głosowań w czasie rzeczywistym.” 

 

2) po § 167a Statutu UwB dodaje się § 167b w brzmieniu: 

„§ 167b 

1. Zgłaszanie kandydatów na dziekana na kadencję 2020−2024 przez 

członków wspólnoty jednostek odbywa się w okresie do 31 lipca 2020 r.  

i następuje pisemnie w sposób wskazany w statucie lub w drodze mailowej 



z domeny uwb.edu.pl na adres wskazany przez rektora-elekta. Do maila 

dołącza się odpowiedni skan dokumentu z pisemną zgodą proponowanego 

kandydata. Oryginał dokumentu ze zgodą przechowywany jest w Biurze 

Rektora.  

2. Zgłaszanie kandydatów na dyrektora kolegium na kadencję 2020−2024 

przez członków wspólnoty kolegium odbywa się w okresie do 15 września 

2020 r. i następuje pisemnie w sposób przewidziany w statucie lub  

w drodze mailowej z domeny uwb.edu.pl na adres wskazany przez 

dziekana. Do maila dołącza się odpowiedni skan dokumentu z pisemną 

zgodą proponowanego kandydata. Oryginał dokumentu ze zgodą 

przechowywany jest w sekretariacie dziekana. 

3. Terminy i sposób zgłaszania kandydatów, o których mowa w ust. 1 i 2, 

ogłasza na stronie internetowej Uniwersytetu rektor-elekt, a na stronie 

internetowej wydziału dziekan. 

4. Posiedzenia rad jednostek, o których mowa w § 75 ust. 9 i 16 Statutu, 

zwołuje i przewodniczy rektor-elekt. Posiedzenia mogą być  

przeprowadzone z wykorzystaniem technologii informatycznych 

zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację oraz umożliwiających 

zapewnienie tajności głosowań w czasie rzeczywistym. 

5. Posiedzenia rad naukowych kolegium, o których mowa w § 75 ust. 14 

Statutu, zwołuje i przewodniczy dziekan. Posiedzenia mogą być  

przeprowadzone z wykorzystaniem technologii informatycznych 

zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację oraz umożliwiających 

zapewnienie tajności głosowań w czasie rzeczywistym. 

6.  Rektor powołuje: 

1) dziekanów na kadencję 2020-2024 w terminie do 31 sierpnia 2020 r., 

2) dyrektorów kolegiów na kadencję 2020-2024 w terminie do  

30 września 2020 r.” 

 

3) po § 167b Statutu UwB dodaje się § 167c w brzmieniu: 

„§ 167c 

1. W przypadkach uzasadnionych nadzwyczajnymi okolicznościami, w tym 

w szczególności zagrażającymi życiu lub zdrowiu członków wspólnoty 

uczelni rektor czasowo wprowadza możliwość: 

1) zwoływanie posiedzeń i podejmowanie uchwał z wykorzystaniem 

technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu  

i rejestrację oraz umożliwiających przeprowadzenie głosowań, w tym 

zapewnienie tajności głosowań w czasie rzeczywistym, 

2) przeprowadzenie wyborów rektora, do senatu Uniwersytetu, członków 

kolegium elektorów, wybieranych przedstawicieli do rad wydziałów, 

rad naukowych kolegiów, z wykorzystaniem technologii 

informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację 



oraz umożliwiających przeprowadzenie głosowań, w tym zapewnienie 

tajności głosowań w czasie rzeczywistym. 

2. Rektor wydaje zarządzenie, o którym mowa w ust. 1: 

1) z własnej inicjatywy lub 

2) na wniosek grupy co najmniej 8 senatorów, w terminie 7 dni od dnia 

złożenia tego wniosku. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2, senat na początku posiedzenia 

zwołanego w terminie 7 dni od daty wydania zarządzenia rektora, 

podejmuje uchwałę w sprawie jego zatwierdzenia. Posiedzenie senatu  

i podjęcie uchwały w tej sprawie odbywa się za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej. 

4. Samorząd studencki i samorząd doktorantów w przypadku, o którym mowa 

w ust. 1, może zastosować postanowienia ust. 1 pkt. 2 do wyboru  organu  

i członków organów kolegialnych samorządu studenckiego i samorządu 

doktorantów. 

5. Przepis ust. 1 ma zastosowanie niezależnie od tego, czy taki tryb 

podejmowania uchwał i przeprowadzenia wyborów został określony  

w aktach wewnętrznych uczelni.  

6. W przypadku zastosowania ust. 1 wszystkie przepisy statutu, wydane na 

ich podstawie regulacje oraz podjęte uchwały stosuje się odpowiednio.  

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 posiedzenia organów uczelni, rad 

wydziałów, rad naukowych kolegiów oraz powołanych przez nie komisji 

czy zespołów i podejmowanie uchwał mogą odbywać się  

z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę 

ich przebiegu i rejestrację oraz umożliwiających przeprowadzenie 

głosowań, w tym zapewnienie tajności głosowań w czasie rzeczywistym. 

8. Decyzję o zwołaniu posiedzenia, o którym mowa w ust. 7, podejmuje 

odpowiednio przewodniczący organu, rady lub przewodniczący komisji 

lub zespołu. 

9. Postanowienia ust. 7 i 8 stosuje się odpowiednio do komisji, zespołów 

powołanych przez dziekanów i rady bibliotecznej.   

10. Uczelniana Komisja Wyborcza ustala kalendarz czynności wyborczych do 

wyboru rektora, senatu, wybieranych przedstawicieli do rad wydziałów, 

wraz ze wskazaniem sposobu ich przeprowadzenia.  

11. Rektor zapewnia środki komunikacji elektronicznej, o których mowa  

w ust. 1.” 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący 

Senatu Uniwersytetu w Białymstoku 

 

Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski 


