
UCHWAŁA NR 16/20 

Uczelnianej Komisji Wyborczej 

Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie na kadencję organów uczelni 2020-2024  

z dnia 19 czerwca 2020 roku 

w sprawie zmiany kalendarza wyborczego poprzez wyznaczenie dodatkowego terminu 

na zgłaszanie kandydatów do Senatu w grupach, w których w pierwszym terminie nie 

dokonano zgłoszenia  

 

Na podstawie § 21 ust. 1 w zw. z  § 45 ust. 6 w zw. z § 50 w zw. z § 52 ust. 1 pkt 1- 4 Statutu 

Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie, dalej zwanego Statutem w zw. z Uchwałą  

Uczelnianej Komisji Wyborczej Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie na kadencję 

organów uczelni 2020-2024  z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia i ogłoszenia 

kandydatów do Senatu w niektórych okręgach wyborczych, 2024  w zw. z § 1 ust. 5 w 

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 21 maja 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. 2020, poz. 911) uchwala się, co następuje: 

 

§1 

Komisja stwierdziła niezgłoszenie wymaganej statutem liczby kandydatów do senatu uczelni 

lub niedostarczenie przez kandydatów kompletu dokumentów wymaganych do kandydowania 

w określonym terminie w grupie: 

1) zatrudnionych w Instytucie Humanistycznym nauczycieli  akademickich  ze 

stopniem doktora habilitowanego,  

2) zatrudnionych w Instytucie  Humanistycznym nauczycieli  akademickich  ze 

stopniem ze stopniem doktora 

3) zatrudnionych w Instytucie Zdrowia i Gospodarki nauczycieli  akademickich  ze 

stopniem doktora habilitowanego. 

 

§2 

W celu umożliwienia osiągniecia wymaganej statutem liczby kandydatów do senatu Komisja 

Wyborcza dokonuje zmian w Kalendarzu wyborczym i wyznacza dodatkowy termin na 

zgłaszanie kandydatów do senatu uczelni w grupach wskazanych  w § 1.  

 

§3 

1. Wzory kart do zgłoszenia kandydatów na członków do Senatu wraz z oświadczeniem 

kandydata o zgodzie na kandydowanie i spełnieniu wymagań określonych w art. 20 ust. 1-

5 i 7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. 2020, poz. 85) stanowią 

załącznik do uchwały nr 13/20 Uczelnianej Komisji Wyborczej Karpackiej Państwowej 

Uczelni w Krośnie na kadencję organów uczelni 2020-2024 z dnia 4 czerwca 2020 roku w 

sprawie zgłaszania kandydatów na członków Senatu 

2. Oświadczenie lustracyjne lub informację o wcześniejszym złożeniu oświadczenia 

lustracyjnego (jeżeli są wymagane) kandydaci na senatów składają do rektora na zasadach 

wskazanych w odrębnym zarządzeniu rektora. 

 



§4 

Urny, do których będzie można wrzucić Karty zgłoszenia kandydatów na członków senatu wraz 

z oświadczeniem kandydata o zgodzie na kandydowanie i spełnieniu wymagań określonych w 

art. 20 ust. 1-5 i 7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. 2020, poz. 85), będą 

dostępne w dniach od 22 czerwca 2020 r. (od godziny 9 do 15) do 23 czerwca 2020 r.  

(od  godziny 9 do 12) w miejscach wskazanych poniżej:  

1. Instytut Humanistyczny- Sekretariat Instytutu, ul. Kazimierza Wielkiego 8, pok. nr 

15. 

2. Instytut Zdrowia i Gospodarki - Sekretariat Instytutu, ul. Dmochowskiego 12, pok. 

nr 7, Sekretariat Instytutu, ul. Wyspiańskiego 20, pok. nr 8, Sekretariat Zakładu 

Pielęgniarstwa, ul. Kazimierza Wielkiego 6, pok.  nr 7, Kazimierza Wielkiego 8, pok. 

nr 15. 

 

 §5 

Kandydaci, których zgłoszenia w pierwszym terminie nie zawierały wszystkich wymaganych 

dokumentów uznaje się za kandydatów zgłoszonych w terminie uzupełniającym, jeśli 

 w terminie tym uzupełnią oni zgłoszenia o wszystkie wymagane dokumenty.   

 

§6 

Komisyjne otwarcie urn nastąpi w dniu 23 czerwca 2020 r.  

§7 

Listy kandydatów na członków Senatu w grupach wskazanych  w § 1  zostaną podane  

uchwałą Komisji Wyborczej w porządku alfabetycznym niezwłocznie po otwarciu urn na 

stronie internetowej uczelni w zakładce „Wybory 2020-2024” oraz na tablicach ogłoszeń 

 w poszczególnych okręgach wyborczych.  

§8 

Pozostałe terminy określone w kalendarzu wyborczym pozostają bez zmian.  

 

§9 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

        Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej  

             prof. dr hab. Kazimierz Sikora 

 

 

 

 

 

 

 


