Uchwała nr 48/2020
Senatu AGH z dnia 24 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmiany Uchwały nr 30/2020 z dnia 26 lutego 2020 r.
w sprawie wyborów organów Uczelni na kadencję 2020 – 2024
zmienionej Uchwałą nr 44/2020 Senatu z dnia 3 kwietnia 2020 r.
W związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
(Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 491 z późn.
zm.), rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 697) oraz
rozporządzeniem 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.), na podstawie § 2 ust. 5 Załącznika nr
1 do Statutu AGH z dnia 26 czerwca 2019 r. w zw. z § 20 ust. 3 pkt 11
Statutu AGH z dnia 26 czerwca 2019 r., Senat Akademii GórniczoHutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie postanawia:
§1
Uznaje się, że zgłoszenie kandydatów na członków Uczelnianego Kolegium
Elektorów, Senatu oraz kandydatów na Rektora na kadencję 2020 – 2024
w sposób określony w Uchwale nr 30/2020 z dnia 26 lutego 2020 r.
w sprawie wyborów organów Uczelni na kadencję 2020-2024, jak również
w sposób zapewniający dotrzymanie warunku uczestnictwa w wyborach
wszystkich grup społeczności akademickiej nie jest możliwe, i w związku
z powyższym, postanawia się dokonać zmiany Uchwały nr 30/2020 z dnia
26 lutego 2020 r. w sprawie wyborów organów Uczelni na kadencję 2020
– 2024 zmienionej Uchwałą nr 44/2020 Senatu z dnia 3 kwietnia 2020 r.,
w ten sposób, że:
1. Dodaje się ust. 4 o następującej treści:
„W okresie obowiązywania nadzwyczajnego stanu działalności Uczelni
przyjmuje się, że:
1) Dopuszczalne jest także składanie (przesyłanie) kart zgłoszenia
kandydata na członka Uczelnianego Kolegium Elektorów oraz Senatu
podpisanych rozdzielnie przez osoby zgłaszające i kandydatów.
2) Zgłoszenia kandydatów na członków Uczelnianego Kolegium Elektorów
oraz Senatu mogą odbywać się także poprzez:
a) złożenie osobiście w wyznaczonym przez odpowiednią komisję
wyborczą miejscu i czasie podanych do publicznej wiadomości,

wydrukowanej jedno- lub dwustronnie karty zgłoszenia kandydata,
podpisanej przez jedną lub więcej osób zgłaszających,
b) przesłanie skanu wydrukowanej jedno- lub dwustronnie karty
zgłoszenia kandydata podpisanej przez jedną lub więcej osób
zgłaszających drogą mailową w terminie i na adres mailowy wskazany
przez właściwą komisję wyborczą.
3) Wyrażenie zgody na kandydowanie oraz złożenie odpowiednich
oświadczeń przez kandydata może odbywać się także:
a) osobiście w wyznaczonym przez odpowiednią komisję wyborczą
miejscu i czasie podanych do publicznej wiadomości poprzez złożenie
wydrukowanej jedno- lub dwustronnie karty zgłoszenia kandydata
zawierającej podpisy kandydata pod zgodą na kandydowanie
i odpowiednimi oświadczeniami,
b) poprzez przesłanie skanu wydrukowanej jedno- lub dwustronnie karty
zgłoszenia kandydata podpisanej przez kandydata pod zgodą na
kandydowanie i odpowiednimi oświadczeniami drogą mailową
w terminie i na adres mailowy wskazany przez właściwą komisję
wyborczą.
4) Zgłoszenie kandydata będzie uznane za ważne, jeżeli otrzymane
i zweryfikowane w powyższy sposób przez właściwą komisję wyborczą
dokumenty wskażą, że dany kandydat uzyskał poparcie odpowiedniej
liczby osób oraz wyraził zgodę na kandydowanie i złożył odpowiednie
oświadczenia.
5) W przypadku zgłoszeń kandydatów oraz wyrażania przez nich zgód
i składania odpowiednich oświadczeń przesłanych w formie skanów kart
lub za pomocą profilu zaufanego epuap, zobowiązuje się zgłaszających,
kandydatów oraz właściwe komisje wyborcze do uzupełnienia
dokumentacji
poprzez
zebranie
dokumentów
zawierających
własnoręczne podpisy.”
2. W załączniku nr 6 „Harmonogram akcji wyborczej do organów Akademii
Górniczo-Hutniczej na kadencję 2020-2024” wprowadza się następujące
zmiany w tabeli czynności i dat:
a) w pkt 6 – datę: „20-24.04.2020” zastępuje się datą:
„20-28.04.2020”,
b) w pkt 7 – datę: „20-24.04.2020” zastępuje się datą:
„20-28.04.2020”,
c) w pkt 8 – datę: „27-30.04.2020” zastępuje się datą: „4-5.05.2020”,
d) w pkt 9 – datę: „4-8.05.2020” zastępuje się datą: „6-8.05.2020”.
§2
Pozostałe postanowienia Uchwały nr 30/2020 Senatu AGH z dnia 26 lutego
2020 r. w sprawie wyborów organów Uczelni na kadencję 2020 – 2024
pozostają bez zmian.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od
20 kwietnia 2020 r.

