
WYDZIAŁOWA KOMISJA WYBORCZA 

OGŁASZA NA 

WYDZIALE ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH 

POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ 

 

WYBORY PRZEDSTAWICIELI DO ORGANOW KOLEGIALNYCH  

I KOLEGIOW WYBORCZYCH  

ORAZ  

WYBORU ORGANÓW JEDNOOSOBOWYCH PW  

 

NA KADENCJĘ 2020 - 2024 
 

 

Nauczyciele akademiccy z  grupy A (zatrudnieni na stanowisku prof. i prof. uczelni) wybierają ze swego grona: 

Przedstawiciela w Senacie*  (1 mandat, lista nr 1) 

Przedstawicieli w kolegium elektorów do wyboru Rektora (7 mandatów, lista nr 2) 

Przedstawicieli w pośrednim kolegium elektorów do wyboru 10 przedstawicieli do Senatu (7 mandatów, lista nr 4) 

 

 

Nauczyciele akademiccy z grupy B (niezatrudnieni na stanowisku prof. i prof. uczelni) wybierają ze swego grona: 

Przedstawiciela w kolegium elektorów do wyboru Rektora (1 mandat, lista nr 3) 

Przedstawicieli w pośrednim kolegium elektorów do wyboru 10 przedstawicieli do Senatu (7 mandatów, lista nr 5) 

 



Nauczyciele akademiccy z grupy Bw (niezatrudnieni na stanowisku prof. i prof. uczelni i nieposiadający stopnia dr 

hab.) wybierają ze swego grona: 

Przedstawicieli w Radzie Wydziału (16 mandatów, lista nr 7) 

Przedstawicieli w Wydziałowym Kolegium Wnioskująco – Opiniującym**   (16 mandatów, lista nr 9) 

 

Pracownicy z grupy C (niebędący nauczycielami akademickimi) wybierają ze swego grona: 

Przedstawicieli w pośrednim kolegium elektorów do wyboru 5 przedstawicieli w Senacie i 10 przedstawicieli w 

kolegium elektorów do wyboru Rektora (3 mandaty, lista nr 6) 

Przedstawicieli w Radzie Wydziału (6 mandatów, lista nr 8) 

Przedstawicieli w Wydziałowym Kolegium Wnioskująco – Opiniującym**  (6 mandatów, lista nr 10)  

 

 

* Dotychczas przedstawicielem Wydziału w Senacie był Dziekan. Według nowego Statutu PW dziekani nie stają się 

członkami Senatu z racji pełnienia tej funkcji. Stąd konieczność przeprowadzenia wyborów przedstawiciela pracowników 

grupy A w Senacie. 

 

** Kolegium przedstawia i opiniuje kandydatów do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana. Przedstawiciele grup 

pracowników Bw i C mogą jednocześnie zasiadać w Radzie Wydziału i w Kolegium Wnioskująco – Opiniującym, jeśli 

spełniają przesłanki biernego prawa wyborczego. 
 

 



PRAWO WYBORCZE 
 

 

Czynne prawo wyborcze przysługuje pracownikom, doktorantom oraz studentom Politechniki Warszawskiej.  
. Ustala się następujące grupy:  

   1) A – nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowisku profesora i profesora uczelni;  

   2) B – nauczyciele akademiccy zatrudnieni na innych stanowiskach niż na stanowisku profesora i profesora uczelni;  

   3) C – pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi;  

   4) D – doktoranci;  

   5) E – studenci;  

   6) Aw – nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowisku profesora, profesora uczelni lub posiadający stopień naukowy doktora    habilitowanego;  

   7) Bw – nauczyciele akademiccy nie należący do grupy Aw.  

 

Bierne prawo wyborcze: 

 

1. 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 dyscyplinarną;  

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 18 

października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 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, tj. do dnia 1 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;  

10) nie jest członkiem uczelnianej lub wydziałowej komisji wyborczej;  

11) nie może pełnić funkcji organu jednoosobowego innej uczelni, mieć statusu założyciela uczelni niepublicznej lub statusu członka organu osoby prawnej 

będącej założycielem uczelni niepublicznej;  

12) złożyła oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów 

bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów lub informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy.  
 



2. Członkiem Kolegium elektorów do wyboru 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 dyscyplinarną;  

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 18 

października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 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, tj. do dnia 1 września 2020r.;  

7) jest pracownikiem, doktorantem lub studentem PW;  

8) nie może być członkiem uczelnianej lub wydziałowej komisji wyborczej;  

9) złożyła oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów 

bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów lub informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy;  

10) nie pełni funkcji organu w PW lub innej uczelni, nie jest członkiem kolegium elektorów do wyboru Rektora w innej uczelni ani nie jest zatrudniona w 

administracji publicznej.  

 

3. Członkiem rady wydziału może być osoba:  

1) w grupie Aw – zatrudniona na wydziale w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku profesora lub profesora uczelni albo posiadająca stopień naukowy 

doktora habilitowanego;  

2) w grupie Bw – zatrudniona na wydziale, dla której Politechnika Warszawska jest podstawowym miejscem pracy;  

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

4) która jest studentem lub doktorantem wydziału;  

5) która nie jest członkiem uczelnianej lub wydziałowej komisji wyborczej.  

 

4. Członkiem kolegium wnioskująco-opiniującego może być osoba:  

1) w grupie pracowniczej Aw – zatrudniona na wydziale jako podstawowym miejscu pracy na stanowisku profesora lub profesora uczelni albo posiadająca 

stopień naukowy doktora habilitowanego;  

2) w grupie pracowniczej Bw – zatrudniona na wydziale;  

3) w grupie pracowniczej C – zatrudniona na wydziale;  

4) która jest studentem lub doktorantem PW;  

5) która nie jest członkiem uczelnianej lub wydziałowej komisji wyborczej.  

 



SKRÓCONY TERMINARZ WYBORÓW 
 

1. Zgłaszanie kandydatów na przedstawiciela nauczycieli akademickich grupy A w Senacie (lista nr 1): do 3.06, godz. 16.00 

2. Głosowanie zdalne na przedstawiciela nauczycieli akademickich grupy A w Senacie: 4.06, całą dobę 

3. Zgłaszanie kandydatów (listy nr 2-10): do 5.06 godz. 16 

4. Głosowanie zdalne na przedstawicieli (listy nr 2-10): 8.06, całą dobę 

 

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW 
na przedstawicieli poszczególnych grup pracowników  

 

Kandydaci będą zgłaszani do 10 list wyborczych, opisanych na str. 1 i 2 niniejszego ogłoszenia 

Apelujemy o zgłaszanie kandydatów w liczbie nie mniejszej niż odpowiednia liczba mandatów, gdyż nieobsadzone mandaty zmniejszają 

nasz wpływ na funkcjonowanie Uczelni i Wydziału 

Zgłoszenia będą przyjmowane zdalnie drogą mailową na adres przewodniczącego WKW: 

przemyslaw.dymarski@pw.edu.pl . Kierujący takie zgłoszenie albo oświadczenie o wyrażeniu zgody ma obowiązek 

użyć w tym celu własnej służbowej skrzynki mailowej w domenie @pw.edu.pl – pod rygorem ich bezskuteczności. 

Zgłoszenie kandydatury (skan wydrukowanego i podpisanego formularza) powinno zawierać:  

1) imię i nazwisko zgłaszającego; 

2) tytuł naukowy, stopień naukowy lub stanowisko zgłaszającego; 

3) jednostkę organizacyjną, na której zgłaszający jest zatrudniony; 

4)  imię i nazwisko kandydata; 

5) tytuł naukowy, stopień naukowy lub stanowisko kandydata; 

6) jednostkę organizacyjną, na której kandydat jest zatrudniony; 

 

Kandydat przesyła drogą mailową – na adres mailowy przemyslaw.dymarski@pw.edu.pl– skan wydrukowanych i podpisanych oświadczeń o 

wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz o spełnianiu przesłanek biernego prawa wyborczego.  

 

Formularze zgłoszenia kandydatury oraz wzory oświadczeń właściwe dla poszczególnych list otrzymali Państwo drogą mailową. Można 

je też otrzymać od przewodniczącego WKW (adres powyżej)  

 



Kandydat w wyborach do Senatu oraz w wyborach do Kolegium Elektorów do wyboru Rektora urodzony przed 1 sierpnia 1972 r. jest 

również zobowiązany złożyć osobiście w Biurze Rektora (p. 106 w Gmachu Głównym PW) oświadczenie lustracyjne albo informację o złożeniu 

takiego oświadczenia w przeszłości, podając między innymi datę złożenia oświadczenia i organ któremu przedłożono oświadczenie. 

 

 

REGULAMIN GŁOSOWANIA 
 

1. Wybory przeprowadza się w formie zdalnej z wykorzystaniem Portalu Pracowniczego PW: 

    https://portal.sap.pw.edu.pl/sap/bc/ui5_ui5/ui2/ushell/shells/abap/FioriLaunchpad.html 

2. W głosowaniu w wyborach przedstawiciela nauczycieli akademickich grupy A w Senacie (lista 1), wyborca może oddać głos tylko na 

jednego kandydata. Za wybranego w wyborach uznaje się kandydata, który otrzymał największą liczbę głosów. 

3. W głosowaniach w pozostałych wyborach, wyborca może oddać głos na co najwyżej tylu kandydatów, ile mandatów jest do obsadzenia w 

danym okręgu. Za wybranych uznaje się kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów, uwzględniając liczbę mandatów 

będących do obsadzenia w danym okręgu. 

UWAGA  

W przypadku, gdyby ktoś z Państwa (wyborców) nie posiadał danych dostępowych (typu login i hasło) a planował udział w wyborach, bardzo 

proszę o możliwie szybki kontakt z Service Desk PW (tel. wew. 59 99, email: 5999@pw.edu.pl) w celu otrzymania stosownych danych 

dostępowych. 

Dane dostępowe można otrzymać na imienny adres służbowy (o którym mowa w Zarządzeniu JMR nr 33 z dnia 26 maja, oraz zgodnie z Decyzją 

JMR nr 1/2018) w domenie @pw.edu.pl lub poprzez pocztę SAP na adres przełożonego, zgodnie ze stosowaną w takim przypadku procedurą. 

Inne adresy e-mail nie będą uwzględniane. 

                                                                                                                                                                            

https://portal.sap.pw.edu.pl/sap/bc/ui5_ui5/ui2/ushell/shells/abap/FioriLaunchpad.html
mailto:5999@pw.edu.pl

