
UCHWAŁA  

Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie  

nr T.0022.6.2021 

z dnia 22 lutego 2021 roku 

 

w sprawie  

przeprowadzenia czynności procedury wyborczej w wyborach uzupełniających do 

Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego podczas obowiązywania stanu epidemii 

z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej 

 

 

Działając na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) i § 45a ust. 2 Statutu 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

1. Czynności procedury wyborczej w wyborach uzupełniających do Senatu Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Krakowie podczas obowiązywania stanu epidemii, mogą być 

przeprowadzane zdalnie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, przy czym: 

1) w przypadku posiedzeń, zebrań Uczelnianej Komisji Wyborczej (UKW) oraz 

Obwodowej Komisji Wyborczej są to środki komunikacji zapewniające wielostronną 

komunikację pomiędzy uczestnikami, 

2) w przypadku zgłaszania kandydatów na senatorów oraz dokonywania wyboru członka 

Senatu wykorzystywany jest program zapewniający spełnienie warunków, o których 

mowa w § 45a ust. 1 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, stosowany w 

przypadku takich głosowań w ramach obrad organów kolegialnych Uniwersytetu, 

3) głosowania nad uchwałami UKW mogą być przeprowadzane za pośrednictwem 

poczty e-mail pod warunkiem, że zachowane zostaną wymogi, wynikające z § 45a ust. 

1 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.  

2. Ilekroć w ust. 1 jest mowa o przeprowadzeniu czynności przez UKW lub Obwodową 

Komisję Wyborczą z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, należy przez to 

rozumieć zarówno sam przebieg posiedzenia lub zebrania, jak i podejmowanie 

przewidzianych na tych posiedzeniach lub zebraniach przez właściwe przepisy czynności 

procedury wyborczej, w szczególności podejmowanie wszelkich uchwał lub prowadzenie 

głosowań. Do realizacji głosowań może być wykorzystywany program o którym mowa 

w ust 1. pkt 2). 

 



§ 2 

W zakresie czynności obsługi technicznej wsparcie i pomoc techniczną przy organizacji 

i przeprowadzaniu czynności procedury wyborczej w wyborach uzupełniających do Senatu za 

pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej zapewnia Centrum Systemów 

Informatycznych.  

§ 3 

Decyzje co do formy przeprowadzenia czynności procedury wyborczej w wyborach 

uzupełniających do Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie podczas 

obowiązywania stanu epidemii oraz w sprawach nieuregulowanych niniejszą Uchwałą, a 

dotyczących czynności procedury wyborczej z wykorzystaniem środków komunikacji 

elektronicznej, podejmuje Uczelniana Komisja Wyborcza w drodze uchwały. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący Senatu 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

REKTOR 

 

dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK 


