UCHWAŁA SENATU
Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego
w Katowicach
z dnia 23 kwietnia 2020 r.
w sprawie: zmiany Statutu Akademii Muzycznej
im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce, z uwagi na ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii w związku
z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, Senat Akademii Muzycznej im. Karola
Szymanowskiego w Katowicach, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających
w Uczelni, dokonuje zmiany Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego
w Katowicach, której projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Uczelni,
w następujący sposób:
§1
W Dziale VI Statutu pt. „ORDYNACJA” dodany zostaje nowy Rozdział VIII „WYBORY
REKTORA ORAZ CZŁONKÓW SENATU NA KADENCJĘ 2020 – 2024” w brzmieniu:
„Rozdział VIII
WYBORY REKTORA ORAZ CZŁONKÓW SENATU NA KADENCJĘ 2020 – 2024
§ 70a
Wybór Rektora oraz członków Senatu na kadencję 2020 – 2024 dokonywany jest
z uwzględnieniem postanowień niniejszego Rozdziału.
§ 70b
Uczelniana Komisja Wyborcza uprawniona jest do dokonywania zmian terminarza czynności
wyborczych ogłoszonego zgodnie z § 54 ust. 1 lit. a) Statutu. Zmiany ogłaszane są nie później
niż siedem dni przed terminem wyborów.
§ 70c
Spotkanie przedwyborcze, o którym mowa w art. 62 ust. 1 Statutu może zostać zorganizowane
w trybie komunikowania się na odległość z bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, o czym
UKW informuje na co najmniej 5 dni przed takim spotkaniem określając szczegółowe zasady
przeprowadzenia tego zebrania w sposób zapewniający każdemu uczestnikowi możliwość
śledzenia obrazu i dźwięku oraz wypowiadania się, z zastrzeżeniem iż każda osoba mająca
zamiar uczestniczyć w takim spotkaniu we własnym zakresie zapewnia sobie odpowiedni sprzęt
wraz z oprogramowaniem i dostępem do łącza internetowego.
§ 70d
1. Uczelniana Komisja Wyborcza – uwzględniając nadzwyczajne okoliczności zagrażające
życiu lub zdrowiu członków wspólnoty uczelni związane z występowaniem wirusa SARSCoV-2 - może zarządzić głosowanie, bez zwoływania zebrania wyborczego:

a) za pomocą środków komunikacji elektronicznej z zastosowaniem narzędzi
pozwalających na zachowanie bezpieczeństwa procesu głosowania oraz zachowanie
anonimowości oddanego głosu, bez stosowania § 55 Statutu
bądź
b) z zastosowaniem dodatkowych środków ostrożności ograniczających bezpośredni
kontakt wyborców i dostosowując organizację czynności wyborczych wskazaną w § 55
Statutu do istniejących zagrożeń, w szczególności poprzez wyznaczenie różnych godzin
głosowania dla poszczególnych wyborców, w celu uniknięcia zgromadzenia większej
ilości osób w jednym miejscu i w jednym czasie
2. O sposobie przeprowadzenia głosowania i ewentualnych dodatkowych środkach ostrożności
Uczelniana Komisja Wyborcza informuje co najmniej 5 dni przed terminem głosowania,
przekazując szczegółowe informacje o zasadach i sposobie oddawania głosu oraz
przypadkach, kiedy głos będzie uznany za nieważny.
3. W przypadku głosowania poza zebraniem wyborczym zadania komisji skrutacyjnej
wykonują członkowie UKW z wyłączeniem jej przewodniczącego.
§ 70e
W sprawach dotyczących głosowania z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej
lub z zastosowaniem dodatkowych środków ostrożności, nieuregulowanych w niniejszym
Rozdziale, rozstrzyga w drodze uchwały Uczelniana Komisja Wyborcza”
§2
1. W § 56 ust. 3 Statutu zamiast kropki dodaje się treść:
„przy czym proporcje wskazane w § 56 ust. 2 lit. a), b) i d) zachowane muszą być
na dzień 31 stycznia, natomiast późniejsza ich zmiana, przy uwzględnieniu § 59
ust. 6 Statutu nie ma wpływu na ważność działań podejmowanych przez Kolegium
Elektorów”
2. W § 59 Statutu dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Kolegium Elektorów należącego do
osób wskazanych w § 56 ust. 2 lit. a) Statutu, nie dokonuje się uzupełnienia składu
Kolegium Elektorów, które w takim przypadku działa dalej i podejmuje wiążące
decyzje w aktualnym składzie.”

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

