
UCHWAŁA NR 25/20 

Uczelnianej Komisji Wyborczej 

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

z dnia 24 czerwca 2020 roku 

w sprawie zarządzenia uzupełnienia składu kandydatów w grupie nauczycieli akademickich 

Instytutu Humanistycznego posiadających stopień doktora habilitowanego    

i powtórzenia wyborów do Senatu uczelni nauczycieli akademickich w instytutach 

oraz aktualizacji kalendarza wyborczego  

 

Na podstawie §52 Statutu Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie 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 (Dz.U. 2020, poz. 911) uchwala się, co następuje: 

§1 

Uczelniana Komisja Wyborcza Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie w związku z niezgłoszeniem 

 w Instytucie Humanistycznym  we wcześniejszych ogłoszonych terminach kandydatów na senatorów  

w grupie nauczycieli akademickich ze stopniem doktora habilitowanego ogłasza, że termin na 

zgłoszenie tych kandydatów upłynie w dniu 25 czerwca 2020 r. o godz. 14. Zgłoszenia można dokonać 

do urny w Sekretariacie Rektora.  

§2 

Wobec  stwierdzenia nieważności wyborów do Senatu przeprowadzonych w Instytutach uczelni 

 w dniach 23 i 24 czerwca 2020 r.  Uczelniana Komisja Wyborcza Karpackiej Państwowej Uczelni w 

Krośnie. ogłasza, że wybory te w grupie nauczycieli akademickich zostaną przeprowadzone we 

wszystkich Instytutach w dniu 26 czerwca w godzinach od 9 do 15. 

 

§3 

Z uwagi że Komisja stwierdziła brak wymaganej większości wyborców w grupie studentów wszystkich 

Instytutów uznano, że nie dokonano wyboru. Wyznaczono drugi termin głosowania na dzień 25 czerwca 

2020 r. w godzinach od 9 do 14, co zostanie uwzględnione  także w kalendarzu wyborczym.  

W przypadku dalszego braku wymaganej większości określa się, że trzecim terminem głosowania 

będzie dzień 29 czerwca w godzinach od 10 do 20. 

 

§4 

Miejsce i terminy ww. czynności wyborczych zostają uwzględnione w  kalendarzu wyborczym, który 

stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Do wszystkich czynności wyborczych mają zastosowanie 

dotychczasowe uchwały Komisji Wyborczej  chyba że Komisja w drodze uchwały zdecyduje inaczej.   

 

§5 

Pozostałe postanowienia kalendarza wyborczego pozostają bez zmian.   

 

§6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej 

Prof. nadzw. dr hab. Kazimierz Sikora 

 

Kalendarz wyborczy (załącznik  uchwały nr 25/20 Uczelnianej Komisji Wyborczej Karpackiej Państwowej 

Uczelni w Krośnie na kadencję organów uczelni 2020-2024  z dnia 25 w sprawie zarządzenia uzupełnienia 

składu kandydatów w grupie nauczycieli akademickich Instytutu Humanistycznego posiadających stopień 



doktora habilitowanego i powtórzenia wyborów do Senatu uczelni  nauczycieli akademickich w instytutach 

oraz aktualizacji kalendarza wyborczego) 

 

Opis czynności wyborczej Data czynności  Miejsce dokonania czynności 

wyborczej(o ile wymaga tego Statut 

Drugi  i trzeci termin głosowania 

do senatu dla studentów 

  

25 czerwca 2020 r. w 

godzinach od 9 do 14 

 

oraz 

    

29 czerwca 2020 r. w 

godzinach od 10 do 

20. 

 

 

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

 Zgłaszanie kandydatów na 

członków Senatu z w grupie 

nauczycieli akademickich ze 

stopniem dr hab. zatrudnionych w  

Instytucie  Humanistycznym  z 

jednoczesnym wykonaniem przez 

kandydata na członka senatu 

obowiązków lustracyjnych (o ile go 

dotyczą) 

Do 25 czerwca 2020 r. 

o godz. 14. 

 

Urna wyborcza umieszczona w 

Sekretariacie Rektora  (zgłoszenie i 

oświadczenie o spełnianiu 

wymogów)  

 

oraz  

Sekretariat Rektoratu  

(gdzie należy złożyć oświadczenie 

lustracyjne lub informacje o 

wcześniejszym złożenia 

oświadczenia) 

Wybór członków senatu 

w Instytutach w grupie nauczycieli 

akademickich 

26 czerwca 2020 r. 

 w godzinach od 9 do 

15 

 

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

 

 

 

 

 

 


