
UCHWAŁA Nr 7/IV/IX/2021 

RADY ZWIĄZKU WIELKOPOLSKICH  

PUBLICZNYCH UCZELNI  ZAWODOWYCH  

 

z dnia 10 września 2021 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu  

Związku Wielkopolskich Publicznych Uczelni Zawodowych 

  

 

Na podstawie § 7 lit. a w związku z § 12 ust. 3 statutu Związku Wielkopolskich Publicznych 

Uczelni Zawodowych stanowiącego załącznik do uchwały nr 1/I/XI/2018 Rady Związku 

Wielkopolskich Publicznych Uczelni Zawodowych z dnia 6 listopada 2018 r. (tekst jednolity 

Uchwała nr 3/II/VI/2020 Rady Związku Wielkopolskich Publicznych Uczelni Zawodowych z 

dnia 15 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Związku 

Wielkopolskich Publicznych Uczelni Zawodowych i ustalenia tekstu jednolitego) 

 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

1. W uchwale nr 1/I/XI/2018 Rady Związku Wielkopolskich Publicznych Uczelni 

Zawodowych z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Związku 

Wielkopolskich Publicznych Uczelni Zawodowych, w załączniku do uchwały 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 w ust. 2 lit. a otrzymuje brzmienie:  

„ a) Państwowa Szkoła Wyższa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie”; 

2) w § 1 w ust. 2 lit. b otrzymuje brzmienie:  

„ b) Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego”; 

3) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„§ 10 ust. 1 Przewodniczący Związku jest członkiem Prezydium Rady Związku i 

pełni w nim funkcję przewodniczącego. Funkcję tę pełni rektor Uczelni tworzącej 

Związek, przez okres dwóch lat – od 1 września do 31 sierpnia, w kolejności 

ustalonej przez Prezydium Związku.”; 

4) w § 11 dodaje się: 

a) ust. 2a w brzmieniu:  

„2a. Posiedzenia Rady Związku oraz Prezydium Rady Związku mogą być 

przeprowadzane, a uchwały podejmowane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, zapewniających w szczególności: 

1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami; 

2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy 

posiedzenia mogą wypowiadać się w jego toku, przebywając w innym miejscu 

niż miejsce odbywania posiedzenia – z zachowaniem niezbędnych zasad 

bezpieczeństwa.”; 

b) ust. 2b w brzmieniu:  

„2b. Posiedzenia w trybie zdalnym, o których mowa w ust. 2a odbywają się przy 

wykorzystaniu odpowiednich narzędzi komunikacji elektronicznej 

umożliwiających synchroniczny kontakt online.”; 

c) ust. 2c w brzmieniu:  



„2c. Do zwołania posiedzeń w trybie zdalnym stosuje się przepisy § 11 ust. 3-7.”; 

d) ust. 5a w brzmieniu:  

„5a. W przypadku spraw pilnych albo w sytuacji, gdy obecność na posiedzeniu 

Prezydium lub Rady Związku potwierdzi mniej niż połowa jego członków 

Przewodniczący Związku może zdecydować o podjęciu uchwał w trybie 

elektronicznego porozumiewania się na odległość.”; 

e) ust. 5b w brzmieniu:  

„5b. W przypadku podjęcia decyzji, o której mowa w ust. 5a, Przewodniczący 

Związku:  

1) przekazuje wszystkim członkom, drogą elektroniczną, projekt uchwał oraz 

materiały niezbędne do oddania głosu, w tym imienną kartę do głosowania;  

2) ustala ostateczny termin oddawania głosów;  

3) ustala wynik głosowania na podstawie nadesłanych drogą elektroniczną kart 

do głosowania oraz przekazuje wszystkim członkom informację o wyniku 

głosowania oraz treści uchwały.  

Dla ważności podjętych uchwał niezbędne jest posiadanie dowodu 

potwierdzającego prawidłowe zastosowanie przepisu ust. 5a i 5b.  

      f) ust. 5c w brzmieniu: 

„5c. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 5a i 5b nie dotyczy 

spraw rozpatrywanych w głosowaniu tajnym.”. 

2. Zapis przyjęty w § 1 ust. 1 pkt. 3 obowiązuje od kadencji rozpoczynającej się w dniu  

1 września 2022 roku.  

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Związku. 

      

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem § 1 ust. 2.  

 

 

Przewodniczący 

Związku Wielkopolskich 

Publicznych Uczelni Zawodowych 

 

 

 /-/ dr hab. Artur Zimny  

prof. PWSZ w Koninie 


