
 

ZARZĄDZENIE NR 26/2020 

DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI  

UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO 

 z dnia 20 kwietnia 2020 r. 
 

w sprawie zmiany Regulaminu odbywania posiedzeń Rady Dydaktycznej Wydziału 

Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego 

 

 

Na podstawie § 91 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego stanowiącego załącznik do 

uchwały nr 58/2019 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie 

przyjęcia Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego, zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. W załączniku do zarządzenia nr 9/2019 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 10 października 2019 r. w sprawie Regulaminu 

odbywania posiedzeń Rady Dydaktycznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Szczecińskiego  wprowadza się następujące zmiany: 

1) . § 14 ust. 5 otrzymuje brzmienie:  

„5. W głosowaniu można brać udział tylko osobiście i podczas posiedzenia.”  

2) po § 18 dodaje się  § 19 w brzmieniu: 

„1. Posiedzenie rady dydaktycznej może być prowadzone z wykorzystaniem środków 

komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość.  

2. Posiedzenie odbywane w trybie ust. 1 musi być prowadzone przy użyciu takich środków i 

narzędzi, które gwarantują: 

1) możliwość identyfikacji osoby, która z nich korzysta,  

2) komunikację w czasie rzeczywistym, w szczególności: 

a)  zabieranie głosu,  

b) udział w głosowaniu,  

c) składanie wniosków formalnych. 

3. Udział członka rady w posiedzeniu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej 

umożliwiających porozumiewanie się na odległość jest równoprawny z innymi formami 

udziału w posiedzeniu rady i nie może powodować wyłączenia bądź ograniczenia praw 

członka rady określonych w przepisach prawa.  

4. Członek rady korzystający ze środków komunikacji elektronicznej umożliwiających 

porozumiewanie się na odległość potwierdza swoją obecność na posiedzeniu rady poprzez 

zalogowanie się w systemie i wpisanie zgłoszenia o następującej treści: „Zgłaszam swój 

udział w zdalnej Radzie Dydaktycznej WPiA US prowadzonej za pomocą ….. w dniu …… 

(planowane rozpoczęcie posiedzenia godz. ………). 

5. Na posiedzeniu rady prowadzonym  w trybie przewidzianym w ust. 1 , dokumenty 

składane są w formie elektronicznej.  

6. Na posiedzeniu rady prowadzonej w trybie przewidzianym w ust.1 głosowanie może 

odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających 

porozumiewanie się na odległość.  

7. Oddanie głosu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających 

porozumiewanie się na odległość jest równoznaczne z oddaniem głosu w trybie 

bezpośredniego kontaktu. 

8. Urzędowym potwierdzeniem przebiegu obrad z posiedzenia rady odbywanego z 

wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się 

na odległość jest protokół pisemny.” 



 3) po § 19 dodaje się § 20 w brzmieniu: 

„Po każdej zmianie Regulaminu odbywania posiedzeń Rady Dydaktycznej Wydziału Prawa i 

Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego Dziekan zobowiązany jest do wydania, w drodze 

obwieszczenia, tekstu jednolitego tego Regulaminu.” 

 

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Wydziału. 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

                                                                                                  


