
 

 

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
(j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), w związku z § 30 ust. 8 Statutu Politechniki Śląskiej (Monitor Prawny PŚ 
z 2020 r. poz. 339, z późn. zm.), zarządza się, co następuje: 

§ 1 
1. Nadaje się Regulamin Centrum Zdalnej Edukacji stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

2. Regulamin określa zadania, strukturę wewnętrzną, sposób finansowania, sposób powoływania i odwoływania 
dyrektora, a także sposób powoływania rady, w tym jej skład i zakres zadań. 

§ 2 
Traci moc zarządzenie nr 45/14/15 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie utworzenia 
pozawydziałowej jednostki organizacyjnej o nazwie „Centrum Zdalnej Edukacji” (Monitor Prawny PŚ z 2015 r. 
poz. 60) w zakresie § 1 pkt 2. 

§ 3 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  



 

 

Postanowienia ogólne 

§ 1 
1. Centrum Zdalnej Edukacji Politechniki Śląskiej, zwane dalej Centrum, jest ogólnouczelnianą jednostką 

organizacyjną. 

2. Bezpośredni nadzór nad działalnością jednostki sprawuje rektor lub upoważniony przez niego prorektor. 

Zakres działania Centrum 

§ 2 
Do głównych zadań Centrum należą w szczególności: 

1) popularyzacja metod i technik kształcenia na odległość i ich wykorzystania w procesie kształcenia, 

2) prowadzenie działalności usługowej i szkoleniowej w zakresie wykorzystania metod i technik kształcenia 
na odległość, 

3) koordynacja działań związanych z funkcjonowaniem i rozwojem zdalnej edukacji na Politechnice Śląskiej, 

4) współpraca z jednostkami Uczelni w zakresie wykorzystania zdalnej edukacji na Politechnice Śląskiej, 

5) zarządzanie Platformą Zdalnej Edukacji, utrzymanie oraz udostępnianie jej zasobów, 

6) współpraca z podmiotami zewnętrznymi w dziedzinie zdalnej edukacji. 

Dyrektor 

§ 3 
1. Dyrektora Centrum powołuje i odwołuje rektor. 

2. Dyrektor kieruje działalnością Centrum, a w szczególności realizuje następujące zadania: 

1) organizuje współpracę z kierownikami jednostek Uczelni w zakresie wykorzystania metod i technik 
kształcenia na odległość, 

2) nadzoruje funkcjonowanie Platformy Zdalnej Edukacji Politechniki Śląskiej, 

3) przygotowuje plan rzeczowo-finansowy Centrum i przedstawia go do zatwierdzenia rektorowi, 

4) zarządza mieniem i dysponuje środkami finansowymi Centrum w ramach udzielonego pełnomocnictwa, 

5) występuje z wnioskami w sprawach dotyczących Centrum, 

6) przedstawia rektorowi roczne sprawozdanie z działalności Centrum. 

Rada Centrum 

§ 4 
1. W Centrum działa Rada Programowa Centrum Zdalnej Edukacji będąca organem opiniodawczo-doradczym, 

w skład której wchodzą: 

1) prorektor ds. studenckich i kształcenia, 

2) dyrektor Centrum Zdalnej Edukacji, 

3) osoby wskazane przez kierowników podstawowych jednostek Uczelni, 

4) osoby wskazane przez kierowników innych jednostek Uczelni, 

5) inne osoby wskazane przez dyrektora Centrum. 

2. Nadzór nad Radą sprawuje rektor. 

3. Radę i jej przewodniczącego powołuje rektor na okres kadencji organów Uczelni, na wniosek dyrektora 
Centrum. 



 

 

4. Do głównych zadań Rady należą: 

1) wspomaganie działalności Centrum, 

2) wydawanie opinii w sprawach ważnych dla Centrum, 

3) podejmowanie decyzji w sprawach wymagających stanowiska Rady. 

5. Posiedzenia Rady zwołuje jej przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek dyrektora Centrum. 

6. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć także osoby spoza Rady, na zaproszenie przewodniczącego lub 
dyrektora Centrum, bez prawa głosu stanowiącego. 

7. Rada podejmuje decyzje bezwzględną większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos 
przewodniczącego Rady. 

8. W sprawach dotyczących funkcjonowania Rady, nieujętych w niniejszym Regulaminie decyduje rektor. 

Mienie i finanse 

§ 5 
Mienie Centrum stanowi wydzieloną część mienia Politechniki Śląskiej i jest zarządzane zgodnie z zasadami 
obowiązującymi w Uczelni. 

§ 6 
1. Gospodarka finansowa Centrum jest prowadzona na podstawie planu rzeczowo-finansowego na dany rok. 

2. Za realizację planu rzeczowo-finansowego Centrum odpowiada dyrektor Centrum. 

Postanowienia końcowe 

§ 7 
Zmiany w Regulaminie Centrum mogą być dokonywane w trybie przewidzianym dla jego utworzenia. 


