UCHWAŁA NR 11 /20
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie
na kadencję organów uczelni 2020-2024
z dnia 4 czerwca 2020 roku
w sprawie aktualizacji kalendarza wyborczego
Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. 2020,
poz. 85) w zw. z §52 ust.1 pkt 1 i §52 ust. 2 i 3 Statutu Karpackiej Państwowej Uczelni
w Krośnie, dalej zwanego Statutem w zw. załącznikiem nr 5 do Regulaminu wyborczego
w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie na kadencję organów uczelni 2020-2024 w zw.
z § 3 uchwały nr 4/20 Uczelnianej Komisji Wyborczej Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia
akcji wyborczej w zw. z § 1 ust. 5 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 ( t.j. Dz.U. 2020, poz. 911) uchwala się, co
następuje:
§1
Uczelniana Komisja Wyborcza Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie na kadencję
organów uczelni 2020-2024 dokonała aktualizacji kalendarza wyborczego.
§2
Zaktualizowany kalendarz wyborczy stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§3
Traci moc kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do uchwały nr 2/20 Uczelnianej Komisji
Wyborczej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie na
kadencję organów uczelni 2020-2024 z dnia 6 marca 2020 roku w sprawie ustalenia i ogłoszenia
kalendarza wyborczego.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prof. ndzw. dr hab. Kazimierz Sikora
Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej

KALENDARZ WYBORCZY DO ORGANÓW KARPACKIEJ PAŃSTWOWEJ
UCZELNI W KROŚNIE NA KADENCJĘ 2020-2024 (załącznik do uchwały nr 11/20)
Opis czynności wyborczej

Pierwsze zebranie Kolegium
Elektorów
Zgłaszanie kandydatów
z pisemnym oświadczeniem
o zgodzie na kandydowanie na
Rektora do Przewodniczącego
Rady Uczelni z jednoczesnym
wykonaniem przez kandydata na
Rektora obowiązków
lustracyjnych (o ile go dotyczą)
Zebranie Rady Uczelni
i podanie senatorom listy
kandydatów na Rektora
Posiedzenie senatu w sprawie
opinii o kandydatach na rektora
Wskazanie kandydatów na rektora
przez Radę Uczelni
Zgłaszanie
kandydatów
na
członków Senatu z jednoczesnym
wykonaniem przez kandydata na
członka
senatu
obowiązków
lustracyjnych

Data czynności wyborczej

5 czerwca 2020 r. godz.1830

Wideokonferencja

Kancelaria Główna (Rektorat
Uczelni, Rynek 1, pokój 105, do
oznaczonej urny)
5-10 czerwca 2020 r.
(od godziny 900 do 1500)

--------------------------------------12-15 czerwca 2020 r.

16 czerwca 2020 r. godz. 1100
Do godz. 1500 w dniu
18 czerwca 2020 r.

12 -17 czerwca 2020 r.

(o ile go dotyczą)

Ewentualne posiedzenie Senatu dla
wskazania kandydata Senatu na
Rektora

Miejsce dokonania czynności
wyborczej
(o ile wymaga tego Statut
Uczelni lub Komisja uzna za
konieczne podanie tego
miejsca)

23 czerwca 2020 r.

---------------------------------------

---------------------------------------

Do opieczętowanych urn
ustawionych zgodnie z
określonymi okręgami
wyborczymi w miejscach
wskazanych w odrębnej
uchwale Komisji lub
w tradycyjnej formie
korespondencyjnej listem
poleconym za potwierdzeniem
odbioru1.

---------------------------------------

W przypadku tradycyjnej formy korespondencyjnej decyduje data wpływu do Uczelni, a nie nadania przesyłki.
Pracownik odbierający zgłoszenie korespondencyjne jest zobowiązany niezwłocznie wrzucić je do urny
wyborczej.
1

Zgłaszanie pytań do kandydatów
na Rektora

Do godz. 1000 w dniu
24 czerwca 2020 r.

-------------------------------------

24 czerwca 2020 r.

-------------------------------------

22- 24 czerwiec 2020 r.

-------------------------------------

25 czerwca 2020 r.

-------------------------------------

Spotkania z kandydatami na
stanowisko Rektora

Wybór członków Senatu
Wybór Rektora

