
U C H W A Ł A nr 23/2008 
Senatu AGH z dnia 27 lutego 2008 r. 

 
w sprawie wyborów organów Uczelni na kadencję 2008 – 2012 

  

1. Na podstawie § 1 ust. 4 Ordynacji wyborczej (Załącznik  nr 1 do 
Statutu AGH z dn. 7.06.2006 – tekst jednolity po zmianach w dniu 

28.11.2007 r.) Senat Akademii Górniczo-Hutniczej podejmuje niniejszym 
uchwałę o rozpoczęciu w dniu 29 lutego 2008 r. akcji wyborczej do 

organów wyborczych AGH oraz organów kolegialnych i jednoosobowych 
Uczelni na kadencję 2008 – 2012. 

 
2.  Kandydaci na stanowisko rektora, prorektora, dziekana i prodziekana 

urodzeni przed dniem 1 sierpnia 1972 r., z chwilą wyrażenia zgody na 

kandydowanie, mają obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego albo 
informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego organowi 

właściwemu do przedłożenia oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 18 
października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów 

bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów 
/Dz. U. Nr 63 poz.425 z późn. zm./. 

Uczelniana Komisja Wyborcza lub odpowiednia Okręgowa Komisja 
Wyborcza będą przyjmować pisemne powiadomienie od kandydata          

o złożeniu oświadczenia, także w przypadku składania informacji              
o wcześniejszym złożeniu oświadczenia. 

Na podstawie powiadomienia o którym mowa wyżej właściwe Komisje 
Wyborcze będą informowały wyborców o złożeniu lub nie złożeniu przez 

kandydata oświadczenia lustracyjnego. 
 

3. Integralną część niniejszej uchwały stanowią załączniki określające : 

 
  - Wykaz Okręgów Wyborczych  nr 1, 

  - Wykaz Obszarów Wyborczych w Okręgu Wyborczym nr 12 nr 1a, 
  - Wykaz Obszarów Wyborczych w Okręgu Wyborczym nr 16 nr 1b, 

  - Wykaz Obszarów Wyborczych w Okręgu Wyborczym nr 17     nr 1c, 
  - Skład i liczbę członków Uczelnianego Kolegium Elektorów  nr 2, 

  - Skład i liczbę członków Wydziałowych Kolegiów Elektorów  nr 3, 
  - Liczbę prodziekanów           nr 4, 

  - Skład i liczbę członków Senatu          nr 5, 
  - Skład i liczbę członków Rad Wydziałów         nr 6, 

  - Skład i liczbę członków Rady Bibliotecznej         nr 7, 
  - Skład i liczbę członków Rady Studium Języków Obcych       nr 8, 

  - Skład i liczbę członków Rady Studium WF i Sportu       nr 9, 
  - Harmonogram akcji wyborczej         .    nr 10, 

  - Wzory druków od 1 do 7, które będą obowiązywać w czasie wyborów . 

 
4. Okręgowe Komisje Wyborcze nr 12, 16 i 17, poza wyłonieniem ze 

swego grona przewodniczących i zastępców (§ 1 ust. 2 Ordynacji) 



wyznaczą również pełnomocników do przeprowadzenia wyborów             
w poszczególnych Obszarach Wyborczych wymienionych w Załącznikach 

nr 1a, 1b i 1c. 


