
Zarządzenie nr 86/2021 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

z dnia 17 września 2021 r. 

 

w sprawie możliwości prowadzenia posiedzeń  oraz podejmowania uchwał przez organy kolegialne 
Uczelni w sposób zdalny  

Na podstawie art. 23 ust. 1, art. 178 ust. 1a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. − Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 i 374) oraz § 46 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego  
w Lublinie, zarządzam co następuje: 

§ 1 

W okresie od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia do odwołania wprowadza się możliwość 
prowadzenia posiedzeń w sposób zdalny oraz podejmowania uchwał w trybie elektronicznym przez 
organy kolegialne, w oparciu o zasady określone niniejszym zarządzeniem.  

§ 2 

1. Jeżeli jest to uzasadnione dla zapewnienia terminowej realizacji bieżących zadań wynikających  
z funkcjonowania uczelni oraz zapewnienia bezpieczeństwa epidemiologicznego pracowników, 
posiedzenia organów kolegialnych Uczelni mogą odbywać się w sposób zdalny  
z wykorzystaniem urządzeń oraz oprogramowania informatycznego umożliwiającego 
synchroniczną transmisję dźwięku i obrazu dla wszystkich członków tego organu. 

2. Do zwoływania posiedzeń prowadzonych zdalnie stosuje się odpowiednie przepisy dotyczące 
zasad działania organów kolegialnych Uczelni, przy czym do informacji o posiedzeniu 
przewodniczący organu kolegialnego załącza także informacje techniczne dotyczące sposobu 
udziału w posiedzeniu. 

3. W ramach posiedzenia przeprowadzanego w sposób zdalny przewodniczący organu może 
zarządzić podjęcie uchwały w trybie elektronicznym z wykorzystaniem urządzeń oraz 
oprogramowania informatycznego, o których mowa w ust. 1. O zarządzeniu podjęcia uchwały 
lub uchwał w tym trybie przewodniczący organu kolegialnego informuje niezwłocznie wszystkich 
członków organu, informując także o sposobie oddawania głosów oraz sposobie podpisania listy 
obecności potwierdzającej udział w posiedzeniu 

4. W przypadku podejmowania uchwał w trybie zdalnym z wykorzystaniem urządzeń oraz 
oprogramowania, o których mowa w ust. 1, członkowie organu mogą oddać swoje głosy 
odpowiednio w formie słownej lub w formie elektronicznej. O formie w jakiej zostaną 
przekazane głosy decyduje przewodniczący organu kolegialnego. W przypadku oddawania 
głosów w formie słownej, oddawanie głosów odbywa się w kolejności alfabetycznej. 

5. Podejmowanie uchwał, dla których Statut lub odrębne przepisy określają wymóg głosowania 
tajnego, może nastąpić w trybie wskazanym w ust. 5 pod warunkiem, że zapewniona jest 
możliwość przeprowadzenia głosowania: 

1) z zachowaniem możliwości oddania głosu wyłącznie przez osoby do tego uprawnione 
oraz 

2) w sposób uniemożliwiający przypisanie określonego głosu konkretnej osobie głosującej. 
6. Uchwałę uważa się za podjętą z chwilą oddania głosu przez ostatniego członka organu 

uczestniczącego w głosowaniu. 
7. Przewodniczący organu kolegialnego niezwłocznie informuje o wynikach głosowań wszystkich 

członków tego organu. 
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8. W miarę możliwości technicznych posiedzenie prowadzone w sposób zdalny jest nagrywane. 
Nagranie posiedzenia stanowi załącznik do protokołu. 

 
§ 3 

1. Postanowienia niniejszego zarządzenia stosuje się odpowiednio w stosunku do: 
1) ciał kolegialnych wspomagających zarządzanie Uczelnią: kolegium wydziału, rady instytutu, 

rad programowych kierunków studiów, rady nadzorującej Centrum Transferu Technologii, 
rady bibliotecznej, 

2) stałych i doraźnych komisji powołanych przez organy kolegialne, 
3) stałych i doraźnych komisji powołanych przez Rektora, 
4) komisji stypendialnych,  
5) komisji i zespołów powołanych w postępowaniach w sprawach nadania stopni i tytułu 

prowadzonych w uczelni oraz komisji i innych gremiów działających na podstawie Statutu 
Uczelni. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach egzaminy dyplomowe na studiach wyższych  
i podyplomowych mogą odbywać się w sposób zdalny, w trybie określonym w § 2. Decyzję  
w sprawie przeprowadzenia egzaminu dyplomowego w trybie, o którym mowa w zdaniu 
poprzednim, podejmuje Dziekan Wydziału. 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Rektor 

/-/ Prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk 

 


