
UCHWAŁA NR 32/20 

Uczelnianej Komisji Wyborczej 

 Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie  

z dnia 9 lipca 2020 roku 

w sprawie zmiany terminu głosowania testowego oraz głosowania właściwego  

w wyborach do Senatu przeprowadzonych w grupie studentów oraz aktualizacji kalendarza 

wyborczego 

 

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 nr 30/20 Uczelnianej Komisji 

Wyborczej Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie na kadencję organów uczelni 2020-2024 z dnia 29 

czerwca 2020 roku w sprawie stwierdzenia możliwości nieprawidłowości w przebiegu głosowania 

 w wyborach do Senatu przeprowadzonych w grupie studentów i konieczności jego powtórzenia, odwołania 

głosowania w tej grupie w dniu 29 czerwca 2020 r. oraz aktualizacji kalendarza wyborczego  

 w zw. z § 6 ust. 10 i §9 Szczegółowych zasad wyborów do Senatu Karpackiej Państwowej Uczelni  

w Krośnie na kadencję organów uczelni 2020-2024 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 

Z uwagi na trudności techniczne, związane z niemożnością przeprowadzenia głosowania testowego  

w grupie studentów w dniu 8 lipca 2020 r. Uczelniana Komisja Wyborcza Karpackiej Państwowej Uczelni 

w Krośnie zdecydowała o zmianie kalendarza wyborczego w ten sposób, że:  

1. Głosowanie testowe, zaplanowane w uchwale nr 30/20 na 8 lipca 2020 r. odbyło się w dniu 9 lipca 

2020 r. w godzinach od 900 do 1300. 

2. Głosowanie właściwe w grupie studentów upoważnionych do głosowania  

w wyborach do Senatu, pierwotnie zaplanowane w uchwale nr 30/20 na dzień 9 lipca 2020 r. 

odbędzie się w dniu 10 lipca 2020 r. w godzinach od 1000 do 2000. 

3. Drugie głosowanie właściwe w grupie studentów upoważnionych do głosowania  

w wyborach do Senatu, w przypadku nieuzyskania wymaganej większości w dniu 10 lipca 2020 r.  

odbędzie się w dniu 13 lipca 2020 r. w godzinach od 1000 do 2000. 

4. Trzecie głosowanie właściwe w grupie studentów upoważnionych do głosowania  

w wyborach do Senatu, w przypadku nieuzyskania wymaganej większości w dniu 13 lipca 2020 r.  

odbędzie się w dniu 14 lipca 2020 r. w godzinach od 1000 do 2000. 

§2 

Studenci zobowiązani są sprawdzić, czy w podanych wyżej terminach otrzymali poprawną wiadomość 

mailową umożliwiającą im głosowanie. 

§3 

Wszelkie problemy związane z działaniem systemu należy zgłaszać na adres wybory@kpu.krosno.pl 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lipca 2020 r do godziny 900.  

§4 

Pozostałe terminy określone w kalendarzu wyborczym pozostają bez zmian.   

§5 

Zaktualizowany kalendarz wyborczy stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej 

Prof. nadzw, dr hab.  Kazimierz Sikora 
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Kalendarz wyborczy (załącznik uchwały nr 32/20 Uczelnianej Komisji Wyborczej Karpackiej 

Państwowej Uczelni w Krośnie na kadencję organów uczelni 2020-2024 z dnia 9 lipca 2020 roku w 

sprawie zmiany terminu głosowania testowego oraz głosowania właściwego w wyborach do Senatu 

przeprowadzonych w grupie studentów oraz aktualizacji kalendarza wyborczego. 

 

Opis czynności wyborczej Data czynności Miejsce dokonania czynności 

wyborczej(o ile wymaga tego 

Statut 

Głosowanie testowe dla 

studentów  

9 lipca 2020 r. godz. 1000 do 

2000 

______________________ 

Termin głosowania do senatu 

dla studentów w wyniku 

powtórzenia głosowania  

10 lipca 2020 r. godz. 1000 do 

2000 

______________________ 

Drugi termin głosowania do 

senatu dla studentów w wyniku 

powtórzenia głosowania 

13 lipca 2020 r. godz. 1000 do 

2000 

_____________________ 

Trzeci termin głosowania do 

senatu dla studentów w wyniku 

powtórzenia głosowania 

14 lipca 2020 r. godz. 1000 do 

2000 

_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 


