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UCHWAŁA  NR  R.0000.53.2020 

 

SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO 

WE WROCŁAWIU 
z dnia 23 kwietnia 2020 r. 

 

 

w sprawie 

 

 
zmiany uchwały nr R.0000.162.2019 z dnia 17 października2019 r. w sprawie zatwierdzenia 

Regulaminu funkcjonowania Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

 

 

§ 1 

 

W Regulaminie funkcjonowania Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu dodaje się § 3a  

o tytule "Posiedzenia Senatu i podejmowanie uchwał w sytuacjach nadzwyczajnych" o następującej 

treści: 

 

1. W przypadku dopuszczenia takiej możliwości przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego, 

w szczególności wydane na podstawie art. 51a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce: 

1) jeżeli jest to konieczne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania uczelni, posiedzenia Senatu 

mogą odbywać się w sposób zdalny z wykorzystaniem urządzeń oraz oprogramowania 

informatycznego, umożliwiającego synchroniczną transmisję dźwięku i obrazu dla wszystkich 

jego członków; 

2) uchwały niezbędne do zapewnienia ciągłości funkcjonowania uczelni mogą być podejmowane 

w trybie obiegowym albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na posiedzeniu 

Senatu, o którym mowa w pkt 1 lub bez jego zwoływania. 

2. Posiedzenia Senatu, o których mowa w ust. 1 pkt 1 mogą odbywać się jako posiedzenia zwyczajne 

lub nadzwyczajne.  

3. Do informacji o zwołaniu posiedzenia prowadzonego w trybie zdalnym i/lub podejmowaniu uchwał 

za pomocą środków komunikacji elektronicznej załącza się odpowiednio informacje techniczne 

dotyczące sposobu udziału w posiedzeniu oraz sposobu oddawania głosów. 

4. Podejmowanie uchwał, dla których statut lub odrębne przepisy określają wymóg głosowania tajnego 

może nastąpić pod warunkiem, że zapewniona jest możliwość jego przeprowadzenia  

z zachowaniem możliwości oddania głosu wyłącznie przez osoby do tego uprawnione w sposób 

uniemożliwiający przypisanie określonego głosu konkretnej osobie głosującej. 

5. Podjęcie uchwały za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności  

z wykorzystaniem poczty elektronicznej i systemów informatycznych, może nastąpić wyłącznie  

z wykorzystaniem imiennego adresu poczty elektronicznej utworzonego w domenie uczelni: 

ue.wroc.pl lub student.ue.wroc.pl. 

6. W przypadku takiej konieczności, do głosowania w trybie obiegowym albo za pomocą środków 
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komunikacji elektronicznej może być wyznaczony termin przesyłania głosów. Przewodniczący 

Senatu dokonuje ich zliczenia w poszczególnych sprawach poddanych pod głosowanie.  

Z liczenia głosów sporządzany jest protokół. 

7. Przewodniczący Senatu/powołana przez Senat komisja skrutacyjna niezwłocznie informuje  

o wynikach głosowań wszystkich jego członków poprzez przesłanie informacji na mail służbowy, 

chyba że wyniki głosowania są natychmiast widoczne. 

8. Obsługę techniczną posiedzenia prowadzonego w sposób zdalny zapewnia Centrum Informatyki 

UEW. 

9. W miarę możliwości technicznych posiedzenie prowadzone w trybie zdalnym jest nagrywane. 

Nagranie posiedzenia stanowi załącznik do protokołu. 

10. Głosy oddane za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności  

z wykorzystaniem poczty elektronicznej i systemów informatycznych jak również protokoły tych 

głosowań oraz pozostała korespondencja dokumentująca ich przebieg dołączane są do protokołu. 

Materiały elektroniczne załącza się w formie wydruków lub w wersji elektronicznej na nośniku 

danych. 

11. Pozostałe regulacje Regulaminu funkcjonowania Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we 

Wrocławiu stosuje się odpowiednio. 

 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 
 

Rektor 

 

 

prof. dr hab. Andrzej Kaleta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


