Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że w dniach od 5 do 15 maja 2020 roku
do godziny 10:00 będą przyjmowane zgłoszenia kandydatów na członków senatu
z grupy:
1) samodzielnych nauczycieli akademickich (profesorów i profesorów
uczelni),
2) pozostałych nauczycieli akademickich,
3) pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (spośród grupy
47 kandydatów na elektorów).
Prawo zgłaszania kandydatów na członka senatu przysługuje każdemu
członkowi wspólnoty Uczelni.
Pisemne zgłoszenia wraz z wymaganymi oświadczeniami kandydatów należy
przesyłać na adres: ukw@polsl.pl, a oryginały tych dokumentów złożyć za
pośrednictwem poczty wewnętrznej, w Sekretariacie UKW (Gliwice,
ul. Akademicka 2A, pokój 33).
Zamknięcie zgłoszeń nastąpi w dniu 15 maja 2020 roku o godzinie 10:00.
Studenci i doktoranci na podstawie odpowiednio regulaminu samorządu
studenckiego i samorządu doktorantów dokonują zgłoszenia i wyboru członków
senatu spośród swojego grona w liczbie 12 (proporcjonalnie do liczebności obu
tych grup).
Kandydatem na członka senatu może być osoba, która spełnia wymagania
art. 20 pkt 1-5 i 7 ustawy, tj.:
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 roku do dnia 31 lipca 1990 roku 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 (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 306, z późn. zm.), nie pełniła w nich
służby ani nie współpracowała z tymi organami,
6) do dnia rozpoczęcia kadencji, tj. do dnia 1 września 2020 roku nie ukończy
67. roku życia.
Ponadto zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.)
w związku z art. 232 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy
wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1669, z późn. zm.) ta sama osoba może być członkiem senatu nie więcej niż
przez dwie następujące po sobie kadencje. Zatem osoby będące członkami
senatu przez dwie ostatnie kadencje nie mogą kandydować na kolejną – trzecią
kadencję.
Wzór zgłoszenia oraz wzory wymaganych oświadczeń są dostępne na stronie
internetowej Uczelni w zakładce „WYBORY 2020-2024”. Oświadczenie
lustracyjne składają osoby urodzone przed dniem 1 sierpnia 1972 roku. Osoby,
które składały wcześniej oświadczenie lustracyjne, składają informację
o złożeniu oświadczenia lustracyjnego.
Lista kandydatów na członów senatu z podziałem na poszczególne grupy
i okręgi wyborcze zostanie zamieszczona na stronie internetowej Uczelni
w zakładce „WYBORY 2020-2024” w dniu 16 maja 2020 roku.
Na podstawie § 117 Statutu Politechniki Śląskiej (Monitor Prawny PŚ z 2020 r.
poz. 339) oraz uchwały nr 6/2020 UKW z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie
szczegółowej organizacji czynności wyborczych (Monitor Prawny PŚ z 2020 r.
poz. 105), OKW przeprowadzą wybory członków senatu najpóźniej do dnia
31 maja 2020 roku spośród zgłoszonych kandydatów, w następujących liczbach:
− po dwóch na każdym wydziale oraz jednego w innych niż wydział
podstawowych jednostkach organizacyjnych − z grupy samodzielnych
nauczycieli akademickich,
− jednego w każdym okręgu wyborczym − z grupy pozostałych nauczycieli
akademickich,

− dwóch z grupy niebędących nauczycielami akademickimi – spośród
kandydatów na elektorów,
− dwanaście osób z grupy studentów i doktorantów − ustala się
proporcjonalnie do liczebności obu tych grup.

