
Uchwała nr 2/2020

Wydziałowej Komiqi Wyborczą

(okręg ni l)

z dnia 29 maja 2020 r.

w sprawie ustalenia terminarza wyborów

w Wydziale Administracji i Nauk Spolecznych

Na podstawie $ 69 ust. 3 Statutu Politechniki Warszawskie oraz $ 4 ust. l i$ 5 ust. l

uchwały nr 12 Uczelniane Komiqi Wyborczej z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie ustalenia

zakresu oraz szczegółowego sposobu przeprowadzenia wyborów Rektora, wyborów do Senatu

i Kolegium Elektorów do wyboru Rektora, a także wyborów do rad wydziałów i wydziałowych

kolegiów wnioskująco-opiniujących na kadencję 2020-2024, uchwala się, co następuje:

Ustala się terminarz wyborów w Wydziale Administracji i

(okręg wyborczy nr 1) w ten sposób, że:

Rodzaj czynności wyborczych

Nauk Społecznych PW

Lp.

1 .

Liczba
mandatów

Termin przeprowadzenia
czynności wyborczej

od dnia l czerwca 2020 r
(od godz. 0:00)

Zgłaszanie kandydatur w bezpośrednich wyborach
przedstawiciela w Senacie pracowników WAiNS
należących do grupy }vyborczej A, a także składanie
przez kandydatów oświadczeń o wyrażeniu zgody na
kandydowanie w tych wyborach i o spełnianiu przesłanek
biernego prawa VWborczego.

Ogłoszenie przez Wydziałowi Komiqę Wyborczą listy
kandydatów w wyborach, o których mowa w l.p. l.

Głosowanie w wyborach, o których mowa w l.p. 1 , przy
wykorzystaniu Portalu Pracowniczego.

do dnia 2 czerwca 2020 r

(do godz. 16:00)

w dniu 2 czerwca 2020 r

(po godz. 16:00)

w dniu 3 czerwca 2020 r.

od godz. 0:00
do godz.23:59

w dniu 4 czerwca 2020 r.

2

3

4.

5

Ogłoszenie wyników wyborów, o których mowa w l.p. l .

Zgłaszanie kandydatur w wyborach, a także składanie
przez kandydatów oświadczeń o wyrażeniu zgody na
kandydowanie i o spełnianiu przesłanek biernego prawa
wyborczego w wyborach:

a) w ramach pracowników WAiNS należących
wyborczej A:

członków Kolegium Elektorów do wyboru Rektora

- członków pośredniego kolegium elektorów do wyboru
przedstawicieli z grupy A do Senatu

od dnia 4 czerwca 2020 r

(od godz. 0:00)

do grupy

2

2

do dnia 5 czerwca 2020 r

(do godz. 16:00)



b) w ramach pracowników WAinS naiezącycn uo grupy
wyborczej B:

członka Kolegium Elektorów do wyboru Rektora

- członków pośredniego kolegium elektorów do wyboru
przedstawicieli z grupy B do Senatu

c) w ramach pracowników WAiNS należących do grupy wyborczej
J)\V .

- członków Rady Wydziału w kadencji 2020-2024

- członków Wydziałowego Kolegium Wnioskująco-
Opiniującego w kadencji 2020-2024

d) w ramach pracowników WAiNS należących do grupy
wyborczej C:

- członka pośredniego kolegium elektorów do wyboru
przedstawicieli z grupy C do Senatu i do Kolegium
Elektorów do wyboru Rektora

- członków Rady Wydziału w kadencji 2020-2024

- członków Wydziałowego Kolegium Wnioskująco-
Opiniującego w kadenqi 2020-2024

Ogłoszenie przez Wydziałową Komisję Wyborczą listy
kandydatów w wyborach, o których mowa w l.p. 5.

Głosowania w wyborach, o których mowa w l.p. 5, przy
wykorzystaniu Portalu Pracowniczego.
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w dniu 5 czerwca 2020

(po godz.16:00)

w dniu 8 czerwca 2020 r

od godz. 0:00
do godz.23:59

w dniu 9 czerwca 2020 r8 Ogłoszenie przez Wydziałowi Komigę
wyników wyborów, o których mowa w l.p. 5

Wyborczą

Zgłoszenia kandydatur i oświadczenia kandydatów kieruje się na adres Wydziałowi

Komigi Wyborczą : OWI(@pw.edu.pl.

Informacja na temat przynależności pracowników WAiNS do poszczególnych grup

wyborczych oraz informacja na temat przesłanek biernego prawa wyborczego stanowią

załączniki, odpowiednio, nr ] i2 do niniejszej uchwali'.

Ninidsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

ń@ 2::/paa.,:dcn



Załącznik nr l

Informacja na temat

przynależności pracmvników WAiNS do poszczególnych grup wyborczych l

l Na podstawie $ 1 ust. 2 uchwały nr 462/XLIX/2020 Senatu Politechniki Watszawskią z dnia 26 lutego 2020 r
w sprawie wyborów w Politechnice Warszawskie na kadencję 2020-2024.
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L.p. Grupa }vyborcza

(sygnatura)

Kategorie stanowisk należących do grupy wyborczej

1 . A nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowiskach profesora i

profesora uczelni

2. A., nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowiskach profesora i

profesora uczelnia oraz nauczyciele akademiccy posiad4ących

stopień naukowy doktora habilitowanego

3. B nauczyciele akademiccy zatrudnieni na innych stanowiskach niż

stanowiska profesora i profesora uczelni

4. B.. nauczyciele akademiccy niezatrudnieni na stanowiskach profesora

i profesora uczelni oraz nieposiadający stopnia naukowego

doktora habilitowanego

5. C pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi



Załącznik nr 2

Informacja na temat

przesłanek biernego prawa wyborczegoź

l Członkiem Senatu może być osoba, która:
1) ma pełną zdolność do czynności prawnych;

2) korzysta z pełni praw publicznych;

3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe;

4) nie była karana karą dyscyplinamą;
5) w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 3 1 lipca 1990 r. nie pracowała w organach

bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 paździemika 2006 r.

o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1 944-
1 990 oraz treści tych dokumentów, nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z

tymi organami;

6) nie ukończyła 67 roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji, q . do dnia l września 2020r.;
7) jest pracownikiem, doktorantem lub studentem PW;

8) nie była członkiem Senatu przez dwie ostatnie następujące po sobie kadencje;
9) będąc nauczycielem akademickim jest zatrudniona w Politechnice Warszawskiej jako

podstawowym miejscu pracy;

1 0) nie jest członkiem Uczelnianej albo Wydziałowei Komigi Wyborczej;

1 1) nie pełni funkcji organu jednoosobowego innej uczelni, nie ma statusu założyciela

uczelni niepubliczną lub statusu członka organu osoby prawnej będącą założycielem
uczelni niepublicznej;

12) złożyła oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. l ustawy z dnia 18 października
2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat
1 944-1 990 oraz treści tych dokumentów lub informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a

tą ustawy.

2. Członkiem Kolegium Elektorów do XWboru Rektora może być osoba, która:
1) ma pełną zdolność do czynności prawnych;
2) korzysta z pełni praw publicznych;

3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe;

4) nie była karana karą dyscyplinarne;

5) w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach

bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 1 8 paździemika 2006 r.
o ujawnianiu informaclji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1 944-

1 990 oraz treści tych dokumentów, nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z

tymi organami;

6) nie ukończyła 67 roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji, lj . do dnia l września 2020r.;

2 Zob. załącznik nr l do uchwały ru 12 Uczelniane Komisji Wyborczej z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie ustalenia
zakresu oraz szczegółowego sposobu przeprowadzenia wyborów Rektora, wyborów do Senatu i Kolegium
Elektorów do wyboru Rektora, a także wyborów do rad wydziałów i wydziałowych kolegiów wnioskująco-
opiniujących na kadencję 2020-2024,
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7) jest pracownikiem, doktorantem lub studentem PW;
8) nie jest członkiem Uczelniane albo Wydziałowi Komiqi Wyborczą;
9) złożyła oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. l ustawy z dnia 18 paździemika

2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat
1 944- 1 990 oraz treści tych dokumentów lub infomlację, o której mowa w ait. 7 ust. 3a
tą ustawy;

1 0) nie pełni funkcji organu w PW lub inną uczelni, niejest członkiem kolegium elektorów
do wyboru rektora w innej uczelni ani nie jest zatrudniona w administracji publiczną.

3 Członkiem rady wydziału może być osoba:

1) w grupie B*« zatrudniona na wydziale, dla którą PW jest podstawowym miąscem
pracy;

2) w grupie C zatrudniona na wydziale w pełnym wymiarze czasu pracy;

3) która jest studentem lub doktorantem wydziału;

4) która nie jest członkiem Uczelniane albo Wydziałowi Komiqi Wyborczej (warunek
ten nie dotyczy przedstawicieli grupy Aw, gdyż ją przedstawiciele w radzie wydziału
nie podlegają procesowi kandydowania i wyboru).

4. Czlonkiem wydzialmvego kolegium wnioskująco-opiniującego może być osoba:
1) w grupie pracowniczą B*- zatrudniona na Wydziale;

2) w grupie pracowniczą C zatrudniona na Wydziale;
3) która jest studentem lub doktorantem Wydziału;

4) która nie jest członkiem Uczelnianej albo Wydziałowei Komigi Wyborczą (warunek
ten nie dotyczy przedstawicieli grupy Aw, gdyż ją przedstawiciele w radzie wydziału
nie podlegają procesowi kandydowania i wyboru).




