
  

  

 
Uchwała nr 28/2020 

Rady Uczelni Uniwersytetu Łódzkiego 
z dnia 28 maja 2020 roku 

 
 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 13 maja 2020 roku o wyrażenie 
opinii w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Łódzkiego przyjętego uchwałą nr 440 Senatu UŁ w 
dniu 27 maja 2019 roku ze zmianami wprowadzonymi uchwałami nr 577 Senatu UŁ z dnia 16 września 
2019 r. i nr 661 Senatu UŁ z dnia 27 stycznia 2020 r., polegających na nadaniu poniższym paragrafom 
następującej treści: 
 
 
1. W § 13 ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie: 

„Zgłoszenie kandydata na członka rady uczelni następuje w formie pisemnej lub w formie 

elektronicznej w terminie do dnia 30 września ostatniego roku kadencji rady uczelni. Zgłoszenie 

wymaga uzasadnienia.”; 

2. W § 15 dodaje się ustęp 2a w brzmieniu: 

„Posiedzenia rady uczelni mogą być przeprowadzane z wykorzystaniem technologii informatycznych 

zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację oraz umożliwiających zapewnienie tajności 

głosowań.”; 

3. W § 20 dodaje się ustęp 3 w brzmieniu: 

„Posiedzenia senatu mogą być przeprowadzane z wykorzystaniem technologii informatycznych 

zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację oraz umożliwiających zapewnienie tajności 

głosowań.”; 

4. W § 26 dodaje się ustęp 5 w brzmieniu: 

„.Czynności, o których mowa w ust. 4 mogą być dokonywane w formie pisemnej lub elektronicznej.”; 

5. W § 39 dodaje się ustępy 3 i 4 w brzmieniu: 

 „3. Posiedzenia organów kolegialnych oraz komisji, zespołów i innych ciał kolegialnych niebędących 

organami Uniwersytetu mogą być przeprowadzane z wykorzystaniem technologii informatycznych 

zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację oraz umożliwiających zapewnienie tajności 

głosowań, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych. 

4. Przepis ustępu poprzedzającego nie dotyczy komisji dyscyplinarnych.”; 

6. Dodaje się § 55a w brzmieniu: 

„1. W przypadku, gdy posiedzenie przeprowadzane jest z wykorzystaniem technologii 

informatycznych, w głosowaniu tajnym głos oddaje się za pomocą środków elektronicznych 



  

  
umożliwiających komunikowanie się na odległość, tj. przez zaznaczenie, w czasie głosowania, 

w elektronicznym formularzu wyborczym aktywnego pola treści odpowiadającej decyzji głosującego 

oraz zaznaczenie polecenia „prześlij” lub równoznacznego, przy czym czasem głosowania jest 

określony czas wskazany przez przewodniczącego zebrania.  

2. Jeżeli głosowanie tajne dotyczy wyborów, wówczas głosuje się poprzez zaznaczenie, w czasie 

głosowania, w elektronicznym formularzu wyborczym aktywnego pola przy nazwisku kandydata oraz 

zaznaczenie polecenia „prześlij” lub równoznacznego, a jeżeli został zgłoszony tylko jeden kandydat, 

wówczas głos oddaje się, w czasie głosowania, poprzez zaznaczenie w elektronicznym formularzu 

wyborczym aktywnego pola odpowiednio przy słowach „za” albo „przeciw”, znajdujących się przy 

nazwisku kandydata oraz zaznaczenie polecenia „prześlij” lub równoznacznego. 

3. W przypadkach, o których mowa w ustępach poprzedzających, § 55 ust. 2-7 stosuje się 

odpowiednio.”; 

7. W § 66 dodaje się ustęp 4 w brzmieniu: 

„Posiedzenia rady wydziału mogą być przeprowadzane z wykorzystaniem technologii informatycznych 

zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację oraz umożliwiających zapewnienie tajności 

głosowań.”; 

8. W § 131 ustęp 3 otrzymuje następujące brzmienie: 

„Wybory członków kolegium elektorów przeprowadza się zgodnie z przepisami § 142 lub § 142a. 

9. Dodaje się § 137a w brzmieniu: 

„Jeżeli uczelniana komisja wyborcza tak zdecyduje, wybory rektora odbywają się za pomocą środków 

elektronicznych umożliwiających komunikowanie się na odległość, według następujących zasad: 

1) głosowanie jest tajne i przeprowadza się je zdalnie za pomocą środków elektronicznych 

umożliwiających komunikowanie się na odległość, z wykorzystaniem elektronicznych formularzy 

wyborczych; 

2) każdy elektor ma jeden głos w każdej turze głosowania; 

3) nazwiska i imiona kandydatów umieszcza się na elektronicznym formularzu wyborczym 

w kolejności alfabetycznej nazwisk; 

4) czasem głosowania jest określony czas wskazany przez uczelnianą komisję wyborczą w dniu 

głosowania; 

5) członek kolegium elektorów Uniwersytetu głosuje poprzez zaznaczenie, w czasie głosowania, w 

elektronicznym formularzu wyborczym aktywnego pola przy nazwisku kandydata oraz zaznaczenie 

polecenia „prześlij” lub równoznacznego; 

6) jeżeli został zgłoszony tylko jeden kandydat, wówczas głos oddaje się, w czasie głosowania, 

poprzez zaznaczenie w elektronicznym formularzu wyborczym aktywnego pola odpowiednio przy 

słowach „za” albo „przeciw”, znajdujących się przy nazwisku kandydata oraz zaznaczenie polecenia 

„prześlij” lub równoznacznego; 



  

  
7) jeżeli żaden z kandydatów nie zostanie wybrany, przeprowadza się następne głosowanie 

z wyłączeniem kandydata, który uzyskał najmniejszą liczbę głosów, jeśli najmniejszą liczbę głosów 

otrzymał tylko jeden kandydat albo z wyłączeniem kandydatów, którzy uzyskali najmniejszą liczbę 

głosów, jeśli najmniejszą liczbę głosów otrzymał więcej niż jeden kandydat.’; 

 

10. Dodaje się § 142a w brzmieniu: 

„Jeżeli właściwa komisja wyborcza tak zdecyduje, wybory przedstawicieli społeczności akademickiej do 

organów kolegialnych i rad wydziałów odbywają się za pomocą środków elektronicznych 

umożliwiających komunikowanie się na odległość, przy zachowaniu następujących zasad: 

1) każdy z wyborców ma prawo do zgłoszenia w formie pisemnej lub elektronicznej dowolnej 

liczby kandydatów; 

2) zgłoszenia kandydatów są przyjmowane aż do podjęcia przez zebranie uchwały o zamknięciu 

listy kandydatów lub do upłynięcia terminu wyznaczonego przez odpowiednią komisję 

wyborczą; 

3) kandydaci są umieszczeni na elektronicznym formularzu wyborczym po wyrażeniu przez nich 

zgody, o której mowa w § 129 ust. 2, przy czym zgoda może być wyrażona również w formie 

elektronicznej poprzez oświadczenie złożone na adres poczty elektronicznej przewodniczącego 

zebrania albo odpowiedniej komisji wyborczej; 

4) kandydaci są umieszczeni na elektronicznym formularzu wyborczym w kolejności 

alfabetycznej ich nazwisk po stwierdzeniu, że przysługuje im bierne prawo wyborcze; 

5) głosowanie jest tajne i przeprowadza się je zdalnie za pomocą środków elektronicznych 

umożliwiających komunikowanie się na odległość, z wykorzystaniem elektronicznych 

formularzy wyborczych; 

6) czasem głosowania jest określony czas wskazany przez przewodniczącego zebrania albo 

odpowiedniej komisji wyborczej w dniu głosowania; 

7) głosowanie następuje poprzez zaznaczenie, w czasie głosowania, w elektronicznym 

formularzu wyborczym aktywnego pola przy nazwisku kandydata oraz zaznaczenie polecenia 

„prześlij” lub równoznacznego; 

8) jeżeli do obsadzenia mandatu w organie kolegialnym albo radzie wydziału została zgłoszona 

jedna kandydatura, przepis § 137a pkt 6 stosuje się odpowiednio; 

9) głos jest ważny, jeżeli został oddany na kandydatów, których liczba jest równa lub mniejsza 

od liczby wybieranych przedstawicieli danej grupy społeczności akademickiej do organu 

kolegialnego albo rady wydziału; 

10) głos jest nieważny, jeżeli oddano go na większą liczbę kandydatów aniżeli liczba 

wybieranych przedstawicieli danej grupy społeczności akademickiej do organu kolegialnego 

albo rady wydziału;  



  

  
11) jeżeli dwóch albo więcej kandydatów otrzymało w głosowaniu tę samą liczbę głosów, 

przekraczającą połowę oddanych głosów i w ten sposób wybrano większą liczbę kandydatów 

od liczby przedstawicieli do organu kolegialnego albo rady wydziału, przeprowadza się 

ponowne głosowanie tylko na tych kandydatów aż do wyłonienia liczby wybranych 

kandydatów zgodnej z liczbą wybieranych przedstawicieli; 

12) przy wielości kandydatów, jeżeli żaden z nich nie uzyskał wymaganej większości głosów 

albo wybrano liczbę kandydatów mniejszą od liczby przedstawicieli do organu kolegialnego 

albo rady wydziału, dopuszczalne jest przeprowadzenie kolejnego głosowania na tym samym 

zebraniu. Na elektronicznym formularzu wyborczym należy umieścić tych kandydatów, którzy 

w pierwszym głosowaniu uzyskali największą liczbę głosów (z wyłączeniem kandydatów, którzy 

zostali już wybrani), przy czym liczba kandydatów winna być większa o jeden niż liczba miejsc 

do obsadzenia; 

13) w wyniku głosowania w sposób określony w pkt. 12 wybrani zostają kandydaci, którzy 

uzyskali kolejno największą liczbę głosów – do obsadzenia wymaganej liczby miejsc.”; 

 

11. W § 188 dodaje się ustęp 4a w brzmieniu: 

„Na zasadach określonych przez Senat kształcenie w Uniwersytecie może odbywać się w trybie 

zdalnym (e-learning), o ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.”; 

12. W § 189 ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie: 

„Wykłady w Uniwersytecie są otwarte, z zastrzeżeniem ust. 2 i § 188 ust. 4a.”; 

13. Dodaje się § 214a w brzmieniu: 

„Czynności, o których mowa w §§ 213 i 214 mogą być dokonywane także w formie elektronicznej, o ile 

nie stoi to w sprzeczności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.”. 

 
 
Rada proponowane zmiany Statutu opiniuje pozytywnie. 
 
 
 
Przewodniczący Rady Uczelni 
 
 
 
Roman Wieczorek 
 


