Uchwała Nr 26/2020
Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 29 maja 2020 r.
w sprawie ustalenia trybu stwierdzania wypełnienia przez kandydatów do rad
wydziałów wymagań określonych w § 54 ust. 3 Statutu UKSW
Na podstawie § 39 ust. 6 Załącznika nr 2 Ordynacja Wyborcza Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego do Statutu UKSW, postanawia się, co następuje:
§1
Uniwersytecka Komisja Wyborcza określa tryb stwierdzania wypełnienia przez kandydatów
na członków rad wydziałów, wymagań określonych w § 54 ust. 3 Statutu UKSW.
§2
1. Kandydaci na członków rady wydziału, o których mowa w § 54 ust. 2 pkt 1 Statutu
UKSW, do dnia 12 czerwca 2020 r. składają przewodniczącemu odpowiedniej wydziałowej
komisji wyborczej oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik do uchwały.
2. Kandydaci na członków rady wydziału, o których mowa w § 54 ust. 2 pkt 2 Statutu
UKSW, w trakcie zebrania wyborczego, na którym zostali wybrani do rady wydziału,
składają przewodniczącemu odpowiedniej wydziałowej komisji wyborczej oświadczenie,
którego wzór stanowi Załącznik do uchwały. W przypadku odmowy złożenia oświadczenia,
niezwłocznie przystępuje się do wyboru kandydata do rady wydziału na zwolnione miejsce.
3. Odpowiednia wydziałowa komisja wyborcza stwierdza w formie uchwały dokonanie
wyboru członków rady wydziału oraz spełnienie przez nich wymagań, o których mowa
w § 54 ust. 3 Statutu UKSW.
§3
1. Po zarządzeniu przez Uniwersytecką Komisję Wyborczą przeprowadzenia wyborów
do rad wydziałów w trybie wykorzystania technologii informatycznych, dających możliwość
głosowania zdalnego, preferujących formę on-line, zapewniających kontrolę ich przebiegu
i rejestrację oraz umożliwiających zapewnienie tajności głosowań – z udziałem Centrum
Systemów Informatycznych Uniwersytetu, wypełnianie i składanie przewodniczącemu
odpowiedniej komisji wyborczej oświadczenia, o którym mowa w § 2 ust. 1-2, następuje
zdalnie w formie elektronicznej.

2. Po zarządzeniu przez Uniwersytecką Komisję Wyborczą przeprowadzenia wyborów
do rad wydziałów w trybie wykorzystania technologii informatycznych, dających możliwość
głosowania zdalnego, preferujących formę on-line, zapewniających kontrolę ich przebiegu
i rejestrację oraz umożliwiających zapewnienie tajności głosowań – z udziałem Centrum
Systemów Informatycznych Uniwersytetu, protokoły i uchwały dotyczące wyboru rady
wydziału, przewodniczący odpowiedniej wydziałowej komisji wyborczej niezwłocznie
przekazuje przewodniczącemu Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej zdalnie w formie
elektronicznej.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ks. dr hab. Marek Stępień, prof. UKSW
Przewodniczący Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej
Warszawa, dnia 29 maja 2020 r.

