W związku z art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 85) i § 16 ust. 1 pkt 5 Statutu Politechniki Śląskiej (Monitor Prawny PŚ z 2019 r. poz. 135)
Rada Uczelni Politechniki Śląskiej postanawia, co następuje:
§1
Przyjmuje się tryb zgłaszania kandydatów na rektora Radzie Uczelni stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Rada Uczelni Politechniki Śląskiej, w trosce o transparentność procesu wyborczego, ustala tryb zgłaszania
Radzie kandydatów na rektora.
2. Kandydatem do objęcia funkcji rektora może być wyłącznie osoba, która spełnia wymagania określone
w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t. Dz. U. z 2020 r.
poz. 85) oraz § 11 ust. 1 Statutu Politechniki Śląskiej (Monitor Prawny PŚ z 2019 r. poz. 135).
3. Kandydat na funkcję rektora Politechniki Śląskiej składa:
1) pisemną zgodę na kandydowanie (załącznik nr 1),
2) zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
3) oświadczenie o spełnieniu wymogów zawartych w art. 20 ustawy (załącznik nr 2),
4) CV,
5) w formie pisemnej krótką wizję rozwoju Politechniki Śląskiej na lata 2020-2024.
4. Zgłoszenie wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 3, kandydat składa w zamkniętej kopercie z dopiskiem
„Przewodniczący Rady Uczelni Politechniki Śląskiej – Zgłoszenie kandydata na funkcję rektora w kadencji
2020-2024”, w sekretariacie Rady Uczelni w pok. 39 przy ul. Akademickiej 2A, w terminie od
16 marca 2020 roku do 19 marca 2020 roku, w godzinach od 8:00do 10:00 lub przesyła w formie elektronicznej
na adres mailowy: rada.uczelni@polsl.pl, w terminie od 16 marca 2020 roku do 19 marca 2020 roku do
godz. 10:00. Zebrane zgłoszenia traktowane są jako poufne.
5. Rozmowa kandydata z Radą Uczelni zostanie przeprowadzona 23 marca 2020 roku.
6. W dniu 20 marca 2020 roku kandydat zostanie poinformowany o godzinie spotkania telefonicznie lub drogą
mailową na adres podany w zgłoszeniu.
7. W przypadku zgłoszenia przesłanego drogą mailową oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 1-3,
kandydat przekazuje Radzie Uczelni w trakcie rozmowy, o której mowa ust. 5.
8. Rada Uczelni przy ocenie kandydata weźmie pod uwagę:
1) spełnienie wymogów formalnych,
2) znajomość aktualnych zagadnień strategicznych i operacyjnych związanych z zarządzaniem Politechniką
Śląską,
3) znajomość systemu nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce,
4) przedstawioną wizję i strategię rozwoju Politechniki Śląskiej na okres kadencji oraz koncepcję jej
wdrożenia,
5) doświadczenie w zarządzaniu, pełnione funkcje kierownicze.
9. Rada Uczelni po analizie zgłoszeń i rozmowach z kandydatami przekazuje Uczelnianej Komisji Wyborczej listę
kandydatów do zaopiniowania przez Senat, na formularzu „Zgłoszenie kandydata na funkcję rektora w kadencji
2020-2024” stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr 6/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego
2020 r. (Monitor Prawny PŚ z 2020 r. poz. 105).

…………………………………., dnia ………………..

ZGŁOSZENIE
Radzie Uczelni kandydata na funkcję rektora
w kadencji 2020-2024
1. Kandydat na funkcję rektora:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(tytuł, stopień naukowy, imię i nazwisko)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(adres korespondencyjny)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(nr telefonu)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(adres e-mail)

2. Podpis kandydata wyrażający zgodę na kandydowanie w wyborach na funkcję rektora:
………………………………………………………………………….

Zgłoszenie wpłynęło w dniu: ………………………………………………

……………………………………………………
(podpis przewodniczącego Rady Uczelni)

Administrator
Administratorem Państwa danych jest Politechnika Śląska, ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice.
Inspektor Ochrony Danych (IOD)
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować mailowo:
iod@polsl.pl. Z IOD można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych
osobowych przez Politechnikę Śląską oraz korzystania przez Państwa z praw związanych z przetwarzaniem danych
osobowych.
Cel i podstawy prawne przetwarzania
Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia czynności niezbędnych do zrealizowania procedur
wyborczych w kadencji 2020-2024.
Podstawę przetwarzania danych kandydata stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Zgodę można wycofać, wysyłając maila na adres: iod@polsl.pl.
W przypadku wyboru podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie
danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, obowiązek prawny
wynika z ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 85) oraz Statutu Politechniki
Śląskiej (Monitor Prawny PŚ z 2019 r. poz. 135).
Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji czynności wyborczych, a następnie przez czas
określony w przepisach i instrukcji kancelaryjnej obowiązującej na Politechnice Śląskiej.
Odbiorcy danych
Dane osobowe będą przetwarzane przez członków Rady Uczelni Politechniki Śląskiej.
Prawa osób, których dane dotyczą
Na zasadach określonych przez RODO mają Państwo prawo do:


dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,



sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,



ograniczenia przetwarzania danych osobowych,



usunięcia danych osobowych,



wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku niepodania danych nie będą Państwo
mogli kandydować.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Politechnikę Śląską, która jest ich
administratorem, w celu przeprowadzenia czynności niezbędnych do zrealizowania procedur wyborczych
w kadencji 2020-2024.
Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały
zebrane. Zapoznałem(-łam) się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Mam również świadomość, że przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych.
.......................................................

........................................................

(miejscowość i data)

(podpis kandydata)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1, z późn. zm.).


…………………………………., dnia ……………….

.....................................................................
(imię/imiona i nazwisko)

.....................................................................
(tytuł, stopień naukowy)

OŚWIADCZENIE
kandydata na funkcję rektora
Oświadczam, że spełniam warunki biernego prawa wyborczego dla funkcji rektora wynikające z art. 20 ust. 1
pkt 1-7 ustawy oraz § 11 ust.1 Statutu Politechniki Śląskiej, tj.:
1) mam pełną zdolność do czynności prawnych,
2) korzystam z pełni praw publicznych,
3) nie byłem(-łam) skazany(-na) prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
skarbowe,
4) nie byłem(-łam) karany(-na) karą dyscyplinarną,
5) w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowałem(-łam) w organach bezpieczeństwa
państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu 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 pełniłem(-łam) w nich służby ani nie współpracowałem(-łam) w tymi organami,
6) do dnia 1 września 2020 roku nie ukończę 67. roku życia,
7) posiadam tytuł profesora/stopień doktora habilitowanego.
........................................................
(podpis kandydata)

