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Uchwała nr 1/19.05.2020 

Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego  

im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 

z dnia 19 maja 2020 roku 

 

 

w sprawie:  określenia zasad przeprowadzenia czynności wyborczych w wyborach na Uniwersytecie 

Pedagogicznym w Krakowie w 2020 r. w warunkach epidemii 

 

Na podstawie § 23 pkt 32 Statutu Uczelni, w zw. z §1 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu 

szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

z  23  marca 2020 r. (Dz.U.2020, poz. 405, zm. poz. 511 z późn. zm.) Senat Uniwersytetu 

Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej uchwala, co następuje: 

§1 

Uchwala się nowelizację Kalendarza wyborczego w nawiązaniu do uchwały Senatu z dnia 18 marca 

2018 r. nr 1/18.03.2020 uchylającej przedmiotowy Kalendarz wyborczy w części w zakresie w jakiej 

dotyczył czynności (aktów) wyborczych począwszy od 20 marca do 26 czerwca 2020 roku, a to 

w  zakresie terminów w nim wskazanych. Znowelizowany Kalendarz wyborczy stanowi załącznik do 

niniejszej uchwały. 

§2 

W związku z utrzymującym się zagrożeniem epidemicznym oraz obawami o zdrowie Pracowników 

i Studentów Uczelni ustala się, że wszystkie czynności wyborcze określone w obowiązującym 

Kalendarzu wyborczym wykonywane będą zdalnie za pomocą systemów elektronicznych 

(informatycznych) i w czasie określonym w przedmiotowym Kalendarzu. Sposób ich wykonywania 

dostosowany będzie do uwarunkowań tych systemów. 

§3 

Akty prawne odnoszące się do działań wyborczych określonych w Kalendarzu wyborczym nie ulegają 

zmianie, przy czym wszystkie czynności wyborcze w nich określone wymagające obecności lub złożenia 

podpisu lub przekazania dokumentu lub innych działań wymagających kontaktu miedzy osobami 

wykonywane będą drogą przekazu elektronicznego i uznaje się, że są one równoważne z opisanymi 

w  tych aktach prawnych.  
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§4 

Uchyla się pkt 4 Regulaminu wyborów Rektora uchwalonego w dniu 27 stycznia 2020 r. uchwałą 

nr  6/27.01.2020 Senatu Uczelni, w części mówiącej o przebiegu głosowania w ciągu jednego dnia, 

w  nawiązaniu do zmiany systemu głosowania na elektroniczny i z tym związanych nowych terminów 

głosowania w turach określonych w znowelizowanym Kalendarzu wyborczym. 

§5 

Uchyla się pkt 7 Regulaminu wyborów do rad instytutów uchwalonego w dniu 19 listopada 2019 r.  

uchwałą nr 1/19.11.2019 Senatu Uczelni, w nawiązaniu do nowych, skróconych terminów określonych 

w znowelizowanym Kalendarzu wyborczym. Jednocześnie ustala się, że terminy przeprowadzenia 

wyborów do rad instytutów upubliczniane będą z wystarczającym wyprzedzeniem (co najmniej 7 dni 

przed terminem wyborów) umożliwiającym uzyskanie informacji przez wyborców i wzięcie udziału 

w  wyborach.  

§6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 


