Uchwała Nr 000-3/13/2020 Senatu
Uniwersytetu
Technologiczno-Humanistycznego
im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
z dnia 14 maja 2020 r.

w sprawie: uchwalenia zmian w statucie Uczelni uchwalonym przez Senat w dniu 30 maja
2019 r. - uchwała Nr 000-5/1/2019 z późn. zm.

1. Na podstawie:
- art. 28 ust. 1 pkt 1 i 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.),
- § 24 ust. 1 pkt statutu Uczelni(uchwała nr 000-5/1/2019 Senatu UTH Radom z dnia 30 maja
2029 r. z późn. zm.),
po zasięgnięciu opinii:
- Rady Uczelni (uchwała Nr I/11/05/2020 z dnia 11 maja 2020 r.),
- działających w Uczelni związków zawodowych:
- Związku Zawodowego Profesorów UTH Radom,
- Zarządu ZNP,
- K.Z. NSZZ ,,Solidarność”
z dnia 8 maja 2020 r.,
Senat uchwala w statucie Uczelni następujące zmiany:
1) po § 24 dodaje się § 24a w brzmieniu:
,,§ 24a
Jeżeli w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania Uczelni:
1) Senat Uczelni 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) Rektor i osoba wyznaczona lub upoważniona do jego zastępowania nie mogą
wykonywać swoich zadań, wykonuje je członek wspólnoty danej uczelni, wskazany
przez ministra nadzorującego tę uczelnię.”;
2) § 25 otrzymuje nowe brzmienie:
,,§ 25
1. Senat podejmuje uchwały na posiedzeniach w obecności co najmniej połowy statutowej
liczby członków. Uchwały Senatu zapadają zwykłą większością głosów, chyba że ustawa
lub statut stanowią inaczej.
2. Uchwały Senatu są wiążące dla wszystkich organów Uczelni oraz całej wspólnoty
Uczelni.
3. Szczegółowy tryb zwoływania posiedzeń zwyczajnych i nadzwyczajnych Senatu oraz tryb
pracy organów kolegialnych Uczelni określa załącznik nr 5 niniejszego statutu.”
3) w § 27 po ust. 1 dodaje się:
a) ust. 1a, 1b, 1c w brzmieniu::
,,§ 27
1a. Wybory przeprowadzane są w trybie wyborów tradycyjnych - przy użyciu kart do
głosowania lub w szczególnych przypadkach w trybie wyborów elektronicznych -

poprzez oddanie głosu za pośrednictwem systemów informatycznych lub w sposób
mieszany.
1b. O trybie przeprowadzania wyborów decyduje przewodniczący UKW w uzgodnieniu
z Rektorem.
W przypadku decyzji o konieczności przeprowadzenia wyborów w trybie
elektronicznym Przewodniczący UKW, po ustaleniu z jednostką odpowiedzialną za
informatyzację Uczelni, informuje o tym wspólnotę oraz organy Uczelni oraz
przekazuje drogą mailową informacje techniczne dotyczące sposobu oddawania
głosów.
1c. W przypadku przeprowadzenia wyborów w trybie elektronicznym za pośrednictwem
systemów informatycznych, przy użyciu których przeprowadzane są wybory, muszą
one zapewniać tajność głosowania.
b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
,,§ 27
3a. Posiedzenia Uczelnianej Komisji Wyborczej oraz komisji wyborczych podstawowych
jednostek organizacyjnych mogą być przeprowadzane w trybie elektronicznym za
pośrednictwem systemów informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu
i rejestrację oraz umożliwiających zapewnienie tajności głosowań.”;
4) w § 28 ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
,,§ 28
1.5) organizowanie i przeprowadzanie, w formie zebrań tradycyjnych lub przy użyciu
systemów informatycznych zapewniających możliwość udziału w nich wspólnoty
akademickiej, zebrań wyborczych z udziałem kandydatów na funkcję Rektora,”;
5) w § 32 po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:
,,§ 32
„6a. Na pierwszym posiedzeniu zwołanym przez Przewodniczącego UKW,
Elektorów
wybiera
swego
Przewodniczącego,
jego
i Sekretarza. Posiedzenie może być przeprowadzone przy użyciu
informatycznych zapewniających kontrolę jego przebiegu i
oraz umożliwiających zapewnienie tajności głosowań.”;

Kolegium
Zastępcę
systemów
rejestrację

6) § 34 otrzymuje nowe brzmienie:
,,§ 34
Wybory Rektora powinny być przeprowadzone do dnia 30 czerwca w ostatnim roku
upływającej kadencji.”;
7) w § 88 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
,,§ 88
„4.Rektor może dokonać zmiany planu rzeczowo-finansowego, dostosowując go do
aktualnej sytuacji finansowej Uczelni, bez konieczności uzyskania opinii Rady
Uczelni, jeżeli ta zmiana nie będzie miała ujemnego wpływu na zaplanowany wynik
finansowy.”;
8) w załączniku nr 5 pt. Szczegółowy tryb zwoływania posiedzeń i tryb pracy organów
kolegialnych Uczelni:
a) w rozdziale I. Postanowienia ogólne dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu:
,,6. Posiedzenia Senatu i Rady Uczelni mogą obywać się w sposób tradycyjny lub być
przeprowadzane przy użyciu systemów informatycznych zapewniających kontrolę ich
przebiegu i rejestrację oraz umożliwiających zapewnienie tajności głosowań.
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7. Uczestnictwo w posiedzeniach jest obowiązkowe. Członkowie Rady Uczelni i Senatu
potwierdzają swoją obecność na liście obecności. Nieobecność na posiedzeniach
wymaga usprawiedliwienia jej przed przewodniczącym.”,
b) w rozdziale II. Posiedzenia zwyczajne ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Posiedzenia zwyczajne organu kolegialnego zwołuje przewodniczący wysyłając drogą
mailową zawiadomienie wraz z informacją o formie posiedzenia oraz projektem
porządku obrad do członków organu i osób biorących udział w posiedzeniach
z głosem doradczym. W przypadku posiedzeń przy użyciu systemów informatycznych
przewodniczący przekazuje także szczegółowe informacje techniczne dotyczące
sposobu udziału w posiedzeniu, w tym sposobu oddawania głosów. Posiedzenia
odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące, z wyjątkiem okresów wolnych od
zajęć dydaktycznych i sytuacji nadzwyczajnych.”,
c) w rozdziale IV. Przebieg posiedzeń po ust. 6 dodaje się ust. 6a i 6b w brzmieniu:
„6a. W przypadku posiedzeń przeprowadzanych przy użyciu systemów informatycznych
przewodniczący zarządza głosowanie w trybie elektronicznym za pomocą systemu
zapewniającego tajność głosowania jeśli wymaga tego dana uchwała.
6b. W przypadku posiedzeń, o których mowa w ust. 6a, o zarządzeniu podjęcia uchwały
lub uchwał w trybie elektronicznym przewodniczący organu kolegialnego informuje
niezwłocznie wszystkich członków organu, a także objaśnia sposób oddawania
głosów.”
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Senatu
Uniwersytetu
Technologiczno-Humanistycznego
im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik
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