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UCHWAŁA 

Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 
nr 36/2020 

z dnia 28 września 2020 roku  
 

w sprawie  

zmiany w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 
 
 

Działając na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 1 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.) oraz §14 ust. 1 pkt 1  
Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, uchwala się, co następuje: 
 

§ 1 

W Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, stanowiącym załącznik do Uchwały 
Senatu nr 34/2019 z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia statutu Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie, zmienionym Uchwałą Senatu nr 20/2020 z dnia 6 kwietnia 2020 
r. w sprawie zmiany w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Uchwałą Senatu 
nr 27/2020 r. z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany w Statucie Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie, wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 10a ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 
1. Zwoływanie i przeprowadzanie posiedzeń organów kolegialnych, w tym głosowanie  

i podejmowanie uchwał, może się odbywać 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 – z zachowaniem niezbędnych 
zasad bezpieczeństwa. 

2) w § 10a skreśla się ust. 2-3; 
3) w § 10a ust. 4-8 stają się ust. 2-6; 
4) w § 10a skreśla się ust. 9-13; 
5) w § 10a ust. 14 staje się ust. 7 i otrzymuje następujące brzmienie: 

7. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do komisji i zespołów,  
w tym powoływanych w ramach prowadzonych postępowań w sprawie nadawania 
stopni naukowych, komisji senackich i rektorskich, komisji rekrutacyjnych, 
stypendialnych oraz innych gremiów kolegialnych, funkcjonujących na Uniwersytecie. 

§ 2 
W związku ze zmianami wskazanymi w § 1 uchwały ustala się tekst §10a Statutu Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie w brzmieniu: 

„§ 10a 
1. Zwoływanie i przeprowadzanie posiedzeń organów kolegialnych, w tym głosowanie  

i podejmowanie uchwał, może się odbywać 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 – z zachowaniem niezbędnych 
zasad bezpieczeństwa. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, głosowania podczas posiedzeń 
przeprowadzanych w sposób zdalny mogą odbywać się w trybie zdalnego głosowania 
elektronicznego, z wykorzystaniem urządzeń oraz oprogramowania informatycznego. 
Przed rozpoczęciem głosowania w trybie zdalnego głosowania elektronicznego, 
przewodniczący organu kolegialnego informuje wszystkich członków organu o takiej 
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formie podejmowania uchwały lub uchwał, instruując ich także o sposobie oddawania 
głosów.  

3. W przypadku podejmowania uchwał w trybie zdalnego głosowania elektronicznego, 
w szczególności celem zapewnienia transparentności głosowań, głosowania 
realizowane są z zachowaniem następujących zasad:  

1) Głosować można tylko osobiście. 

2) Członek organu kolegialnego uczestniczący w zdalnym głosowaniu 
elektronicznym otrzymuje, za pośrednictwem służbowej poczty elektronicznej, 
informację o możliwości oddania głosu w trybie zdalnego głosowania, 
zawierającą link do elektronicznego systemu głosowania.  

3) Członek organu kolegialnego uczestniczący w zdalnym głosowaniu 
elektronicznym jest odpowiedzialny za zabezpieczenie dostępu do 
udostępnionego mu oprogramowania informatycznego wykorzystywanego 
w trybie zdalnego głosowania elektronicznego, w szczególności nie może 
udostępniać go osobom trzecim. 

4) Oddanie głosu w trybie zdalnego głosowania elektronicznego następuje 
poprzez wybór odpowiedniej opcji w elektronicznym systemie głosowania. 

5) Głosowanie każdorazowo odbywa się bezpośrednio po zakończeniu 
omawiania kwestii wymagającej podjęcia uchwały. 

6) Czas na oddanie głosu jest ścisłe określony i ograniczony do czasu 
niezbędnego dla technicznego oddania głosu. 

7) Za przesłanie wiadomości, o której mowa w pkt 2 odpowiada administrator 
systemu do głosowania. 

8) Proces technicznej obsługi systemu do głosowania nadzorowany jest przez 
komisję skrutacyjną. 

4. W przypadku konieczności przeprowadzenia głosowania tajnego w trybie zdalnego 
głosowania elektronicznego, uchwała podejmowana jest z wykorzystaniem 
urządzeń oraz oprogramowania informatycznego do głosowania zapewniającego 
anonimowość głosującego. Środki te w szczególności: 

1) zapewniają możliwość oddania głosu wyłącznie przez osoby do tego 
uprawnione; 

2) uniemożliwiają przypisanie określonego głosu konkretnej osobie głosującej. 

5. Uchwałę podejmowaną w trybie zdalnego głosowania elektronicznego uważa się 
za podjętą z chwilą upływu terminu przewidzianego do oddawania głosów albo 
z chwilą oddania głosu przez ostatniego członka organu. 

6. Przewodniczący organu kolegialnego niezwłocznie informuje o wynikach 
głosowań dokonywanych w trybie zdalnego głosowania elektronicznego 
wszystkich członków tego organu kolegialnego. 

7. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do komisji 
i zespołów, w tym powoływanych w ramach prowadzonych postępowań w sprawie 
nadawania stopni naukowych, komisji senackich i rektorskich, komisji 
rekrutacyjnych, stypendialnych oraz innych gremiów kolegialnych, 
funkcjonujących na Uniwersytecie.” 
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§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
      Przewodniczący Senatu  

     Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 
 
 

                  REKTOR 
 

dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK 


