Politechnika Warszawska
Uczelniana Komisja Wyborcza 2020-2024
________________________________________________
Uchwała nr 12
Uczelnianej 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 wnioskującoopiniujących na kadencję 2020-2024
fragmenty
pełen tekst znajduje się na stronie UKW: https://www.bip.pw.edu.pl/content/view/full/41340
§1
[zakres wyborów z wykorzystaniem technologii informatycznych]
2. Wybory do Senatu i Kolegium Elektorów do wyboru Rektora, a także wybory do rad
wydziałów

i

wydziałowych

kolegiów

wnioskująco-opiniujących

przeprowadza

się

z

wykorzystaniem technologii informatycznych (dalej: wybory w formie zdalnej).
3. W formie zdalnej przeprowadza się również wybory do:
1) pośredniego kolegium elektorów do wyboru 10 członków Senatu będących
przedstawicielami nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach
profesora albo profesora uczelni (grupa A);
2) pośredniego kolegium elektorów do wyboru 10 członków Senatu będących
przedstawicielami pozostałych nauczycieli akademickich (grupa B);
3) pośredniego kolegium elektorów do wyboru 5 członków Senatu i 10 członków
Kolegium Elektorów do wyboru Rektora, będących przedstawicielami pracowników
niebędących nauczycielami akademickimi (grupa C).
4. Wybory w formie zdalnej, o których mowa w ustępach 2 i 3, przeprowadza się z
wykorzystaniem Portalu Pracowniczego.
6. Wydziałowe komisje wyborcze i komisje skrutacyjne … przekażą wyborcom
uprawnionym do udziału w wyborach w okręgach objętych zakresem ich właściwości, w formie
zwyczajowo przyjętej, informację o wykorzystaniu Portalu Pracowniczego do przeprowadzenia
wyborów w formie zdalnej.
§2
[czynne prawo wyborcze]
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1. Czynne prawo wyborcze (prawo wybierania) w wyborach, o których mowa w § 1 ust. 13, przysługuje wszystkim pracownikom Politechniki Warszawskiej.
2. Pracownikami w rozumieniu ustępu 1 są osoby zatrudnione na podstawie umowy o
pracę albo na podstawie mianowania. Czynne prawo wyborcze (prawo wybierania) nie
przysługuje osobom, które są zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych.
5. Pracownicy korzystający z urlopów albo zwolnieni od pracy zachowują czynne prawo
wyborcze (prawo wybierania) niezależnie od prawnej podstawy urlopu albo zwolnienia.
6. Spis wyborców posiadających czynne prawo wyborcze ustala – z podziałem na okręgi i
grupy wyborcze – Uczelniana Komisja Wyborcza na podstawie danych uzyskanych z Biura Spraw
Osobowych, uwzględniając stan zatrudnienia w Politechnice Warszawskiej na dzień 28 maja 2020
r…...
§3
[bierne prawo wyborcze]
1. Przesłanki biernego prawa wyborczego (prawa wybieralności) w wyborach Rektora,
wyborach do Senatu i Kolegium Elektorów do wyboru Rektora, a także wyborach do rad
wydziałów i wydziałowych kolegiów wnioskująco-opiniujących określają przepisy odrębne.
Informacja na temat ustawowych i statutowych przesłanek biernego prawa wyborczego (prawa
wybieralności) w tych wyborach stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§5
[zgłaszanie kandydatów w wyborach w okręgach]
1. Kandydatury na przedstawicieli grupy A w Senacie wybieranych na wydziałach w
wyborach bezpośrednich, a także kandydatury do Kolegium Elektorów do wyboru Rektora,
właściwych pośrednich kolegiów elektorów, rad wydziałów lub wydziałowych kolegiów
wnioskująco-opiniujących zgłasza się drogą mailową. Osoba zgłaszająca przesyła skan
wydrukowanego, wypełnionego i podpisanego zgłoszenia na adres mailowy w domenie
@pw.edu.pl wskazany przez właściwą komisję wyborczą. Wzór zgłoszenia określa załącznik
nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Kandydat w wyborach do Senatu lub w wyborach do Kolegium Elektorów do wyboru
Rektora przesyła drogą mailową – na wskazany przez właściwą komisję wyborczą adres
mailowy w domenie @pw.edu.pl – skan wydrukowanych, wypełnionych i podpisanych
oświadczeń o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz o spełnianiu przesłanek biernego
prawa wyborczego. Wzór oświadczeń określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Kandydat w wyborach do Senatu lub w wyborach do Kolegium Elektorów do
wyboru Rektora urodzony przed dniem 1 sierpnia 1972 r. jest również zobowiązany złożyć
osobiście w Biurze Rektora (p. 106 w Gmachu Głównym PW) oświadczenie lustracyjne albo
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informację o złożeniu takiego oświadczenia w przeszłości, podając między innymi datę złożenia
oświadczenia i organ, któremu przedłożono oświadczenie.
4. Kandydat w wyborach do właściwych pośrednich kolegiów elektorów, a także w
wyborach do rad wydziałów lub wydziałowych kolegiów wnioskująco-opiniujących składa
oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz o spełnianiu przesłanek biernego
prawa wyborczego drogą mailową, przesyłając – na wskazany przez właściwą komisję
wyborczą adres mailowy w domenie @pw.edu.pl – skan wydrukowanych, wypełnionych i
podpisanych oświadczeń, których wzór określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 11
[forma zgłoszeń i oświadczeń oraz terminy]
1. Jeżeli przepisy niniejszej uchwały przewidują, że zgłoszenia kandydatur lub
składanie przez kandydatów oświadczeń o wyrażeniu zgody na kandydowania oraz o
spełnianiu przesłanek biernego prawa wyborczego mogą być dokonywane drogą mailową,
kierujący takie zgłoszenie albo takie oświadczenie ma obowiązek użyć w tym celu własnej
służbowej skrzynki mailowej w domenie @pw.edu.pl – pod rygorem ich bezskuteczności.
§ 12
[wejście w życie uchwały]
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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