
Uchwała nr 87/2020 

Senatu AGH z dnia 8 maja 2020 r. 

w sprawie zmiany Uchwały nr 30/2020 z dnia 26 lutego 2020 r.  

w sprawie wyborów organów Uczelni na kadencję 2020 – 2024 

zmienionej Uchwałą nr 44/2020 Senatu z dnia 3 kwietnia 2020 r.  

i Uchwałą nr 48/2020 Senatu z dnia 24 kwietnia 2020 r. 

 

W związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Zdrowia 

z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 491 z późn. 

zm.), rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie 

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku  

z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 792) oraz 

rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 

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. 

z 2020 r. poz. 511 z późn. zm.), na podstawie § 2 ust. 5 Załącznika  

nr 1 do Statutu AGH z dnia 26 czerwca 2019 r., Senat Akademii Górniczo-

Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie postanawia: 

§1. 

W Uchwale nr 30/2020 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie wyborów 

organów Uczelni na kadencję 2020/2024 zmienionej Uchwałą nr 44/2020 

Senatu z dnia 3 kwietnia 2020 r. i Uchwałą nr 48/2020 Senatu z dnia 24 

kwietnia 2020 r., w załączniku nr 6 „Harmonogram akcji wyborczej do 

organów Akademii Górniczo-Hutniczej na kadencję 2020-2024” 

wprowadza się następujące zmiany w tabeli czynności i dat: 

a) w pkt 11 – datę: „13.05.2020” zastępuje się datą: „15.05.2020”,  

b) w pkt 12 – datę: „14-15.05.2020” zastępuje się datą: „18.05.2020”, 

c) w pkt 13 – datę: „18.05.2020” zastępuje się datą: „19.05.2020”. 

 



  

§2. 

Pozostałe postanowienia Uchwały, o której mowa w § 1, pozostają bez 

zmian. 

§3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

     

 

 

 
 


