
Uchwała nr 89/2020 

Senatu AGH z dnia 8 maja 2020 r. 

w sprawie przeprowadzenia czynności procedury wyborczej 

zdalnie z wykorzystaniem technologii informatycznych  

i szczegółowy sposób przeprowadzenia tych czynności. 

 

Na podstawie § 3a ust. 2 załącznika nr 1 do Statutu AGH stanowiącego 

załącznik do uchwały Senatu AGH nr 137/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.  

w sprawie uchwalenia Statutu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława 

Staszica w Krakowie zmienionego uchwałą nr 88 Senatu AGH z dnia  

8 maja 2020 r., w związku z 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.), Senat AGH 

uchwala, co następuje: 

§1. 

1. Senat AGH postanawia, że w okresie obowiązywania na terenie 

Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, stanu 

epidemii albo stanu nadzwyczajnego czynności procedury wyborczej 

określone w załączniku nr 1 do Statutu AGH, odbywają się zdalnie  

z wykorzystaniem technologii informatycznych pod warunkiem 

zapewniania wymogów określonych w pkt 1-6 ust. 1 § 3a załącznika nr 

1 do Statutu AGH. 

2. Ustala się szczegółowy sposób przeprowadzenia czynności procedury 

wyborczej: 

1) Zebrania, zebrania wyborcze i posiedzenia Uczelnianego Kolegium 

Elektorów i Senatu, odbywają się zdalnie w formie wideokonferencji  

za pośrednictwem usługi Microsoft Teams, dostępnej dla uczestników  

po uwierzytelnieniu przy pomocy adresu e-mail (w domenie 

@agh.edu.pl lub @student.agh.edu.pl) oraz hasła do konta poczty 

elektronicznej AGH, przy zapewnieniu ich rejestracji i kontroli 

przebiegu. 

2) Zebrania i zebrania wyborcze okręgowych kolegiów elektorów 

odbywają się zdalnie w formie wskazanej przez Uczelnianą Komisję 

Wyborczą, z zastrzeżeniem, iż głosowania elektorów będą odbywać 

się za pośrednictwem systemu Vote AGH (vote.agh.edu.pl).  



  

3) Zwołanie zebrania kolegium elektorów przez przewodniczącego 

odpowiedniej komisji wyborczej oraz posiedzenia Senatu przez 

Przewodniczącego Senatu odbywa się w formie zawiadomienia  

o dacie, czasie i formie zebrania na stronach internetowych Uczelni  

i za pomocą wiadomości e-mail wysłanych do elektorów na ich konta 

poczty elektronicznej AGH.  

4) Zgłoszenia kandydatów na Rektora oraz dziekana elektorzy dokonują 

podczas zebrania za pomocą systemu Vote AGH.  

5) Kandydaci na Rektora przedstawiają swoje programy pracy  

oraz proponowane założenia strategii rozwoju Uczelni podczas 

spotkania przedwyborczego odbywającego się w formie 

wideokonferencji za pośrednictwem usługi Microsoft Teams  

z możliwością zadawania kandydatom pytań.  

6) Głosowania odbywają się z wykorzystaniem systemu Vote AGH. 

7) System do zgłaszania kandydatów przez UKE i OKE oraz głosowania 

zapewnia bezpieczeństwo procesu czynności wyborczych oraz 

zachowanie tajności zgłoszenia kandydata i oddania głosu. 

Uwierzytelnienie w systemie następuje w oparciu o adres e-mail  

(w domenie @agh.edu.pl lub @student.agh.edu.pl) oraz hasło do 

konta poczty elektronicznej AGH. 

8) Właściwe komisje wyborcze podają do publicznej wiadomości na 

stronach internetowych Uczelni i za pomocą wiadomości e-mail 

wysłanej do elektorów na ich konta poczty elektronicznej AGH 

informacje o terminie i sposobie zgłoszenia kandydata oraz 

przeprowadzenia głosowania, zasadach i sposobie oddawania głosu 

oraz przypadkach, gdy głos będzie uznany za nieważny, nie później 

niż 2 dni kalendarzowe przed dniem zgłaszania kandydatów lub 

dniem głosowania. 

9) Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do wyborów 

uzupełniających. 

10) Do zgłaszania kandydatów do Senatu i kolegiów wydziału stosuje się 

odpowiednio postanowienia uchwały nr 30/2020 Senatu AGH z dnia 

26 lutego 2020 r. w sprawie wyborów organów Uczelni na kadencję 

2020 – 2024 zmienionej uchwałą nr 44/2020 Senatu AGH z dnia  

3 kwietnia 2020 r. i uchwałą nr 48/2020 z 24 kwietnia 2020 r.,  

z zastrzeżeniem, że zgłoszenie opatrzone kwalifikowanym podpisem 



  

elektronicznym jest równoważne ze zgłoszeniem złożonym w formie 

pisemnej. 

11) W sprawach dotyczących czynności procedury wyborczej 

prowadzonych zdalnie z wykorzystaniem technologii informatycznych 

nieuregulowanych w niniejszej uchwale rozstrzyga Uczelniana 

Komisja Wyborcza w drodze uchwały. 

§2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 


