
 

 

Uchwała nr 84/2019/2020 
Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 

z dnia 21 maja 2020 roku 
w sprawie zasad przeprowadzania zebrań wyborczych oraz posiedzeń 

kolegium elektorów z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej 
umożliwiających porozumiewanie się na odległość 

 

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo  
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) w zw. z § 1 
ust. 5 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca  
2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów 
systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 511, z późn. zm.) 
oraz § 24 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Senat Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uczelniana komisja wyborcza może 

zarządzić przeprowadzenie zebrań wyborczych w wyborach do kolegium 
elektorów oraz senatu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej 
umożliwiających porozumiewanie się na odległość. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do posiedzeń kolegium elektorów,  
z zastrzeżeniem, że pierwsze posiedzenie nowo wybranego kolegium elektorów 
zwołuje w trybie, o którym mowa w ust. 1, przewodniczący uczelnianej komisji 
wyborczej, kolejne – przewodniczący kolegium elektorów. 

3. Środki komunikacji elektronicznej, o których mowa w ust. 1, powinny zapewniać 
dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym oraz możliwość rejestracji 
zebrania wyborczego lub posiedzenia. 

 
§ 2 

Na zebraniu wyborczym lub posiedzeniu prowadzonym w trybie, o którym mowa  
w § 1, głosowanie odbywa się za pomocą elektronicznego systemu do głosowania, 
który gwarantuje zachowanie tajności (w przypadku głosowań tajnych), 
bezpośredniości i bezpieczeństwa głosowania. 
 

§ 3 
1. Zawiadomienie o zebraniu wyborczym lub posiedzeniu kolegium elektorów 

powinno w szczególności wskazywać sposób przeprowadzenia zebrania 
wyborczego lub posiedzenia, oddania głosu oraz warunki ważności głosu. 

2. Głos jest ważny, jeśli został oddany w sposób i w terminie wskazanym  
w zawiadomieniu o zebraniu wyborczym lub posiedzeniu. 

 
§ 4 

1. Potwierdzenie obecności na zebraniu wyborczym lub posiedzeniu kolegium 
elektorów następuje poprzez zalogowanie się do systemu komunikacji, o którym 
mowa w § 1 ust. 1. 

2. Głosowanie w sprawach będących przedmiotem zebrania wyborczego lub 
posiedzenia kolegium elektorów rozpoczyna się nie wcześniej niż o wyznaczonej 
godzinie rozpoczęcia zebrania wyborczego lub posiedzenia i kończy nie później 
niż w dniu zebrania wyborczego lub posiedzenia. 

 
 



 

 

 
§ 5 

1. Najpóźniej w następnym dniu roboczym po przeprowadzeniu wszystkich zebrań 
wyborczych w wyborach odpowiednio do kolegium elektorów lub senatu, 
uczelniana komisja wyborcza informuje wspólnotę uczelni o wynikach głosowań  
w poszczególnych okręgach wyborczych, wskazując: 
1) liczbę osób uprawnionych do głosowania w okręgu wyborczym oraz liczbę 

osób, która wzięła udział w zebraniu wyborczym; 
2) liczbę głosów ważnych i nieważnych; 
3) liczbę głosów oddaną na poszczególnych kandydatów; 
4) kandydatów, którzy uzyskali mandat; 
5) kandydatów, którzy przechodzą do głosowania ponownego; 
6) ewentualny termin i sposób przeprowadzenia głosowania ponownego. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do wyborów rektora. 
 

§ 6 
1. Techniczną obsługę zebrań wyborczych oraz posiedzeń kolegium elektorów  

z wykorzystaniem środków, o których mowa w § 1, oraz głosowań za pomocą 
systemu, o którym mowa w § 2, zapewnia Centrum Informatyczne.  

2. Centrum Informatyczne zapewnia także materiały informacyjne i szkoleniowe 
niezbędne do prawidłowego posługiwania się systemem do głosowania. 

 
§ 7 

Przepisy niniejszej uchwały stosuje się do wyborów organów Uniwersytetu i kolegium 
elektorów na kadencję 2020-2024. 
 

§ 8 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

             Przewodniczący Senatu 
                           Rektor 

 
 

  (-) dr hab. Robert Tomanek, prof. UE 
 

 
 


