Na podstawie § 102 ust. 2 pkt 1 Statutu Politechniki Śląskiej (Monitor Prawny PŚ z 2019 r. poz. 135),
w związku z interpretacją MNiSW w zakresie definicji biernego prawa wyborczego uwzględniającego także osoby
w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz nieposiadające podstawowego miejsca pracy, Uczelniana Komisja
Wyborcza postanawia, co następuje:
§1
W uchwale nr 1/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia przez
Uczelnianą Komisję Wyborczą okręgów wyborczych i liczby elektorów w tych okręgach (Monitor Prawny PŚ
z 2020 r. poz. 10) wprowadza się w § 2 następujące zmiany:
1) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) pozostali nauczyciele akademiccy posiadają 62 mandaty,”,
2) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi posiadają 10 mandatów.”,
3) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) 1 mandat na każdą rozpoczynającą się liczbę 20 osób uprawnionych, z grupy pozostałych
nauczycieli akademickich,”,
4) w ust. 3 w tabeli „Podział na okręgi wyborcze oraz liczba mandatów do KE ustalona dla grup wyborczych,
o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 w każdym okręgu”, kolumna „Pozostali nauczyciele akademiccy”
otrzymuje brzmienie:

5) w ust. 4, w tabeli „Podział na okręgi wyborcze oraz liczba kandydatów na elektorów w każdym okręgu –
I stopień wyborów, a także liczba mandatów do KE – II stopień wyborów, ustalone dla grupy wyborczej,
o której mowa w ust. 1 pkt 4”, kolumny „bierne prawo wyborcze” i „liczba mandatów” w I stopniu wyborów
oraz „bierne prawo wyborcze” i „liczba mandatów” w II stopniu wyborów, otrzymują następujące
brzmienie:

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tekst ujednolicony uchwały nr 1/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia
przez Uczelnianą Komisję Wyborczą okręgów wyborczych i liczby elektorów w tych okręgach (Monitor Prawny PŚ
z 2020 r. poz. 10) stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Na podstawie § 102 ust. 2 pkt 1 Statutu Politechniki Śląskiej (Monitor Prawny PŚ z 2019 r. poz. 135)
Uczelniana Komisja Wyborcza postanawia, co następuje:
§1
Ustala się okręgi wyborcze oraz liczbę elektorów w każdym z okręgów, o których mowa § 2 niniejszej uchwały.
§2
1. Kolegium elektorów (KE) liczy 300 osób, z tym że:
1) profesorowie i profesorowie uczelni posiadają 168 mandatów,
2) pozostali nauczyciele akademiccy posiadają 62 mandaty,
3) przedstawiciele studentów oraz doktorantów posiadają 60 mandatów,
4) pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi posiadają 10 mandatów.
2. Podziału mandatów do kolegium elektorów dokonano przy zachowaniu następujących proporcji:
1) 1 mandat na każdą rozpoczynającą się liczbę 3 osób uprawnionych, tj. posiadających bierne prawo
wyborcze, z grupy profesorów i profesorów uczelni,
2) 1 mandat na każdą rozpoczynającą się liczbę 20 osób uprawnionych, tj. posiadających bierne prawo
wyborcze, z grupy pozostałych nauczycieli akademickich,
3) w pierwszym stopniu wyborów − 1 kandydat na elektora na każdą pełną liczbę 30 osób uprawnionych,
tj. posiadających bierne prawo wyborcze, z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi,
a także 1 kandydat na elektora w okręgach, w których zatrudnionych jest mniej niż 30 osób; w drugim
stopniu wyborów − 1 mandat na każdą rozpoczynającą się liczbę 5 kandydatów na elektorów.
3. Podział na okręgi wyborcze oraz liczba mandatów do KE ustalone dla grup wyborczych, o których mowa w ust. 1
pkt 1 i 2, w każdym okręgu.

4. Podział na okręgi wyborcze oraz liczba kandydatów na elektorów w każdym okręgu – I stopień wyborów, a także
liczba mandatów do KE – II stopień wyborów, ustalone dla grupy wyborczej, o której mowa w ust. 1 pkt 4.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

