
R.021.15.2020             

 

Zarządzenie Nr 141/20 

Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku 

z dnia 7  grudnia 2020 roku 

 

w sprawie zmiany Regulaminu Posiedzeń Korespondencyjnych Senatu Państwowej Uczelni 

Zawodowej we Włocławku 

 
Na podstawie § 50 ust. 8 Statutu Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku oraz § 2 ust. 2 pkt 3  Regulaminu 

Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku 

 

zarządza się, co następuje: 

 

§1.  

W załączniku do Zarządzenia Nr 78/17 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku  

z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie Regulaminu Posiedzeń Korespondencyjnych Senatu 

Państwowej Uczelni  Zawodowej we Włocławku zmienionego zarządzeniem Nr 124/20 Rektora 

Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku z dnia 29 września 2020 roku, wprowadza się 

następujące zmiany:  

 

1) §1 otrzymuje brzmienie: 

„§1.  

1. Posiedzenie korespondencyjne Senatu, zwane dalej „posiedzeniem korespondencyjnym”, 

przeprowadza się w sprawach należących do kompetencji Senatu głosowaniu jawnym lub tajnym. 

2. Decyzję o przeprowadzeniu posiedzenia korespondencyjnego podejmuje Rektor. 

3.Posiedzenia korespondencyjne przeprowadza się przy pomocy środków komunikacji 

elektronicznej, w szczególności z wykorzystaniem służbowych skrzynek elektronicznych. W 

wyjątkowych przypadkach korespondencja w sprawie posiedzenia korespondencyjnego może być 

skierowana na adres prywatnej skrzynki mailowej. 

4. Posiedzenie korespondencyjne jest ważne w przypadku uzyskania kworum. 

5.Posiedzenia korespondencyjne mogą być przeprowadzane za pomocą platformy Microsoft Teams, 

do których stosuje się wyłącznie §4a niniejszego regulaminu.  

6.Karty uwag, Karty do głosowania oraz protokół w trakcie przeprowadzania posiedzenia 

korespondencyjnego, nie wymagają własnoręcznego podpisu osób przesyłających.    

7.Warunkiem skuteczności odbycia Posiedzenia korespondencyjnego jest dopełnienie wymogów 

proceduralnych wynikających z niniejszego Regulaminu.” 

 

 



2) §4a otrzymuje brzmienie:  

 

„§4a.  

1. Głosowania tajne podczas posiedzeń korespondencyjnych odbywają się  

z wykorzystaniem programów komputerowych gwarantujących tajność głosowania.  

2. Po zakończeniu głosowania, jego wynik jest niezwłocznie udostępniany wszystkim 

obecnym na Posiedzeniu przez informatyka obsługującego głosowanie. Z wyniku tworzy się 

wydruk i załącza do dokumentów. 

3. Obsługę techniczną głosowań tajnych zapewnia biuro technologii informatycznych. 

4.  Z tajnego głosowania korespondencyjnego sporządzany jest protokół, który przesyłany jest 

niezwłocznie członkom Senatu. ”   

 

§2. 

Ustala się tekst jednolity Regulaminu Posiedzeń Korespondencyjnych Senatu Państwowej Uczelni 

Zawodowej we Włocławku, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.  

 

§3. 

Zarządzenie w chodzi w życie z dniem 7 grudnia 2020 roku. 

 
 

Rektor 

Państwowej Uczelni Zawodowej 

we Włocławku 

 

dr Robert Musiałkiewicz 

 


