
Uchwała nr 206/20/k16-20 
Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi 

z dnia 29 kwietnia 2020 r. 
w sprawie: zmiany Statutu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w 
Łodzi  

 
 

Senat Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi działając na 
podstawie art. 28 ust. 1 pkt 1), art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o 
szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2020.85 t.j. z dnia 2020.01.20 z późn. zm), oraz na 
podstawie § 24 ust. 1 pkt 1), § 187 ust. 1 Statutu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława 
Strzemińskiego w Łodzi przyjętego uchwałą Senatu nr 179/19/k16-20 z dnia 12 września 
2019 r.,  po zapoznaniu się z opiniami Rady Uczelni oraz związków zawodowych w 
sprawie projektu zmian Statutu,  postanawia co następuje: 
 

§ 1 
 
Senat  Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, postanawia 
zmienić Statut Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi przyjęty 
uchwałą Senatu nr 179/19/k16-20 z dnia 12 września 2019 r. w ten sposób, że po § 201, 
wprowadza się § 2011 w brzmieniu: „W przypadku ogłoszenia na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub w przypadku czasowego 
ograniczenia funkcjonowania uczelni, lub  wystąpienia innych nadzwyczajnych zdarzeń 
traktowanych jako siła wyższa wszelkie wybory do jakichkolwiek ciał funkcjonujących 
w Akademii, jednoosobowych lub kolegialnych, w tym m.in. wybory Rektora,  wybory 
do  Kolegium Elektorów Akademii, Senatu,  Rady Uczelni, Rada ds. stopni, Rad 
Wydziału, wszelkich komisji oraz innych podmiotów  można przeprowadzić z 
wykorzystaniem technologii informatycznych. W przypadku o którym mowa w zdaniu 
powyżej, wybory powinny się odbyć przed upływem kadencji danego organu. Decyzję w 
sprawie przeprowadzenia wyborów w sposób opisany powyżej podejmuje Rektor w 
drodze zarządzenia”.  
 

§ 2 
Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.  
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 
 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCA SENATU 
prof. Jolanta Rudzka - Habisiak 

Rektor Akademii Sztuk Pięknych 
im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi 
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