Kraków, 16 marca 2020

Uchwała Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 16 marca 2020 w sprawie akcji
wyborczej w obliczu zagrożenia epidemicznego
W związku ze specjalnym trybem funkcjonowania AGH w okresie stanu zagrożenia epidemicznego
wprowadzonym Zarządzeniem Nr 14/2020 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława
Staszica w Krakowie z dnia 16 marca 2020 r. działając w porozumieniu z Rektorem AGH i przy
akceptacji całego Kolegium Rektorskiego postanawia:
1. Wstrzymać wszystkie zaplanowane na tydzień 16-20 marca głosowania do urny oraz zebrania
wyborcze
2. Zawiesić do odwołania wszystkie pozostałe czynności przewidziane harmonogramem w uchwale
wyborczej (załącznik nr 6 wiersze 6-20 tabeli).
a działając na podstawie udzielonych jej przez Statut AGH (Załącznik nr 1 par. 3 ust. 4)
prerogatyw
3. Zezwolić na przesunięcie zaplanowanych wcześniej w harmonogramach okręgowych czynności
związanych z II turą wyborów bezpośrednich do OKE. Należy je obowiązkowo zakończyć do 22
marca do godziny 23:59 po przejściu na formę alternatywną (pkt. 4)
4. Jako równoważne z głosowaniem do urny uznać głosowanie z użyciem dowolnego systemu
głosowań zdalnych za pośrednictwem internetu zapewniającego odpowiednią autoryzację
uprawnionych do głosowania i gwarantującego zachowanie tajności oddania głosu.
Decyzję o wyborze systemu głosowań elektronicznych podejmują przewodniczący OKW po
zasięgnięciu opinii całej komisji okręgowej i konsultacji z kierownictwem jednostki organizacyjnej - z
zachowaniem reguły minimalizacji kontaktów osobistych i szerokiego użycia środków komunikacji
elektronicznej. Komunikat o wyborze systemu oraz ogłoszenie początku i końca głosowania zdalnego
publikuje się na internetowej podstronie wyborczej jednostki.
W przypadku konieczności zakupu licencji za użytkowanie systemu, o którym mowa powyżej
przewodniczący OKW występuje z wnioskiem o środki do właściwego kierownika jednostki
organizacyjnej odpowiedzialnego za zapewnienie warunków techniczno-organizacyjnych akcji
wyborczej zgodnie z Zarządzeniem 2/2020 Rektora AGH.
5. Znieść obowiązek wywieszania dokumentacji wyborczej w postaci podpisanych protokołów na
tablicach ogłoszeniowych. Zbiorcze wyniki wyborów oraz inne ogłoszenia wyborcze powinny być
bez zbędnej zwłoki publikowane na dedykowanych wyborom podstronach jednostek organizacyjnych.
6. Wstrzymać do odwołania przekazywanie tradycyjnej dokumentacji wyborczej z okręgów do UKW.
Przewodniczący OKW są zobowiązani do należytego przechowania protokołów z odbytych już
głosowań do urny. W protokole z głosowania w II turze w miejscu przewidzianym na skład komisji
skrutacyjnej należy wpisać określenie użytego systemu.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia a jej postanowienia są wiążące dla okręgowych
komisji wyborczych.

