POLITECHNIKA GDAŃSKA
Uczelniana Komisja Wyborcza

Gdańsk, 26.04.2019 r.

KOMUNIKAT nr 1/2019
Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że 16 maja 2019 r. (czwartek) w godzinach
10.00-12.15 w sali kolegialnej (nr 272) w Gmachu Głównym PG wyborcy, z zastrzeżeniem pkt 5,
mogą zgłaszać kandydatów na rektora wg zasad określonych w Instrukcji Wyborczej Politechniki
Gdańskiej, a mianowicie:
1. Kandydatów na stanowisko rektora mogą zgłaszać wszyscy pracownicy, studenci i doktoranci
Uczelni, którym przysługuje czynne prawo wyborcze (pkt 5.2.1 Instrukcji Wyborczej).
2. Czynne prawo wyborcze w wyborach organów Politechniki Gdańskiej przysługuje nauczycielom
akademickim zatrudnionym w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy, pracownikom niebędącym
nauczycielami akademickimi oraz studentom i doktorantom Uczelni (pkt 1.1 Instrukcji Wyborczej).
3. Dokumentem do identyfikacji osób posiadających czynne prawo wyborcze jest: dowód osobisty,
legitymacja studenta lub doktoranta albo inny dokument tożsamości ze zdjęciem (pkt. 3.6 Instrukcji
Wyborczej).
4. Lista kandydatów na rektora jest tworzona w trybie tajnym, tzn. przez wrzucenie przez wyborcę do
urny kartki z nazwiskiem proponowanego kandydata. Zgłoszenie jest nieważne, gdy wyborca
zgłosił więcej niż jednego kandydata (pkt. 3.7 Instrukcji Wyborczej).
5. Równolegle ze zgłaszaniem kandydatów w trybie określonym w pkt. 1 do 4 Komunikatu, Rada
Uczelni wskazuje kandydatów w trybie określonym w art.18 ust.1 pkt 5 ustawy Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce z 20 lipca 2018 r., w terminie podanym w harmonogramie wyborów
uzupełniających Rektora PG ustalonym przez Uczelnianą Komisję Wyborczą (§3 ust.1 pkt 2
Regulaminu Wyborczego PG).
6. Po otwarciu urny zawierającej kandydatów zgłoszonych w trybie określonym w pkt. 4 Komunikatu
oraz otrzymaniu listy zaopiniowanych przez Senat PG kandydatów wskazanych przez Radę
Uczelni, Uczelniana Komisja Wyborcza ogłosi niezwłocznie wstępną listę kandydatów na rektora
oraz zawiadomi pisemnie każdą zgłoszoną osobę (pkt. 5.2.3 Instrukcji Wyborczej).
7. Rektorem może być nauczyciel akademicki z tytułem naukowym profesora zatrudniony na Uczelni
jako podstawowym miejscu pracy (§16.2 Statutu PG) i spełniający warunki określone w art.20 ust.1
pkt 1 do 7 w związku z art. 24 ust.1 ustawy. Osoba wybrana albo powołana do pełnienia funkcji
rektora jest zatrudniana w uczelni jako podstawowym miejscu pracy w rozumieniu ustawy nie
później niż z dniem wyboru. Do zatrudnienia tej osoby nie stosuje się przepisu art.119 ust.1
Ustawy.
8. Kandydaci zarówno zgłoszeni w trybie określonym w pkt. 4 jak i wskazani przez Radę Uczelni
powinni złożyć na ręce przewodniczącego UKW za pośrednictwem Biura Rektora, pok. 212 Gmach
Główny PG, w ciągu 2 dni (48 godzin) roboczych po ogłoszeniu przez UKW wstępnej listy
kandydatów, pisemne oświadczenie o zgodzie na kandydowanie oraz oświadczenie o złożeniu
Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w pkt. 3.8
Instrukcji Wyborczej, lub informacji o jego złożeniu. Brak pisemnej zgody złożonej w tym terminie
lub brak oświadczenia o złożeniu oświadczenia lustracyjnego uważane jest za rezygnację
z kandydowania.
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