
Uchwała nr 88/2020 

Senatu AGH z dnia 8 maja 2020 r. 

w sprawie zmiany Statutu Akademii Górniczo-Hutniczej im. 

Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 26 czerwca 2019 r. 

 

Na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.)  

oraz § 15 ust. 1 pkt 1 Statutu AGH stanowiącego załącznik do uchwały 

Senatu AGH nr 137/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia 

Statutu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, 

Senat AGH uchwala co następuje: 

§1. 

W Statucie AGH stanowiącym załącznik do uchwały Senatu AGH nr 

137/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu 

Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, 

wprowadza się następującą zmianę:      

                                                                                                                     

w załączniku nr 1 do Statutu AGH - „Wybory, powoływanie i odwoływanie 

organów i osób pełniących funkcje kierownicze”, po § 3 dodaje się § 3a  

w brzmieniu: 

„§3a. 

1. Wszystkie czynności procedury wyborczej w AGH, określone  

w załączniku nr 1 do Statutu, mogą być prowadzone zdalnie  

z wykorzystaniem technologii informatycznych, w wypadku 

obowiązywania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu 

zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub stanu 

nadzwyczajnego, którego skutkiem jest ograniczenie możliwości 

przemieszczania się osób, ich osobistego komunikowania się, 

zakaz zgromadzeń lub inne ograniczenia, które uniemożliwiają 

lub znacznie utrudniają przeprowadzenie czynności procedury 

wyborczej w Uczelni w sposób określony w innych paragrafach 

niniejszego Załącznika, pod warunkiem zapewnienia: 

1) równego dostępu do tych technologii dla osób uprawnionych 

do głosowania i zgłaszania kandydatów, 



  

2) odpowiedniej autoryzacji osób uprawnionych do zgłoszenia 

kandydatów, 

3) odpowiedniej autoryzacji osób uprawnionych do głosowania,  

4) zachowania tajności oddania głosu, 

5) zachowania tajności  zgłoszenia kandydata na Rektora,  

6) możliwości zgłoszenia i oddania głosu na jednego kandydata 

na Rektora i dziekana przez każdego elektora. 

2. Decyzję o przeprowadzeniu czynności procedury wyborczej 

zdalnie z wykorzystaniem technologii informatycznych 

podejmuje i określa szczegółowy sposób ich przeprowadzenia 

Senat w odrębnej uchwale. 

3. Niezbędne warunki techniczne do przeprowadzenia wyborów 

według ust. 1-2 zapewnia Rektor, na podstawie uchwały Senatu,  

o której mowa w ust. 2.” 

§2. 

Pozostałe postanowienia Statutu AGH nie ulegają zmianie. 

§3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 


