
 

Uchwała Nr 16/2020 

Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 

z dnia 26 marca 2020 r. 

 
w sprawie zmian w Statucie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej                                 

w Elblągu 

 

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 

20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85),                          

po zaopiniowaniu zmian w Statucie przez Radę Uczelni Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej w Elblągu zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 

2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85), uchwala 

się, co następuje: 

 

§ 1 

W Statucie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, przyjętym uchwałą 

nr 44/2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia                    

26 września 2019 r., wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 30 dodaje się ust. 10 w brzmieniu: 

„10. W sytuacjach wyjątkowych, uzasadnionych koniecznością wyższego 

rzędu, organy kolegialne Uczelni mogą podejmować uchwały online albo przy 

użyciu narzędzi elektronicznych, natomiast głosowania w sprawach osobowych 

mogą być przez nie przeprowadzane korespondencyjnie, pod warunkiem 

zapewnienia pełnej anonimowości.”;  

2) w § 44 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu: 

„1a. Co najmniej pięciu członków Senatu posiada prawo do wspólnego 

rekomendowania kandydatów na rektora, przy czym członek Senatu może 

poprzeć tylko jednego kandydata na rektora. 

  1b.  Co najmniej dwóch członków Rady Uczelni posiada prawo do wspólnego 

rekomendowania kandydatów na rektora, przy czym członek Rady Uczelni 

może poprzeć tylko jednego kandydata na rektora.”;  

3) dodaje się § 47a w brzmieniu: 

„W sytuacjach wyjątkowych, uzasadnionych koniecznością wyższego rzędu, 

wybory członków Kolegium Elektorów, wybory członków Senatu oraz wybory 

Rektora mogą być przeprowadzane korespondencyjnie, online albo przy użyciu 

narzędzi elektronicznych, pod warunkiem zapewnienia pełnej anonimowości. 

Kandydaci na Rektora mogą wówczas prezentować online swój program 

działania przed Kolegium Elektorów.” 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Senatu 

Rektor PWSZ 

w Elblągu 

 

prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk 


