
 

 

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że w dniach od 2 do 8 czerwca 2022 
roku do godziny 15:00 będą przyjmowane zgłoszenia kandydatów na członka 
Senatu Politechniki Śląskiej z grupy samodzielnych nauczycieli akademickich 
(profesorów i profesorów uczelni). 

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 659). 

Zamknięcie zgłoszeń nastąpi w dniu 8 czerwca 2022 roku o godzinie 15:00. 

Kandydatem na członka Senatu może być osoba, która spełnia wymagania 
określone w art. 20 pkt 1-5 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo  
o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.), 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 2021 r. poz. 1633), a także nie pełniła w nich 
służby ani nie współpracowała z tymi organami, 

6) do dnia 1 września 2020 roku nie ukończyła 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 2022 r. poz. 574, z późn. zm.),  
ta sama osoba może być członkiem Senatu nie więcej niż przez dwie następujące 
po sobie kadencje. 

Wzór zgłoszenia oraz wzory wymaganych oświadczeń są dostępne na stronie 
internetowej Politechniki Śląskiej, w zakładce Uczelnia, w kafelku „Wybory 
2020-2024”, pod linkiem https://www.polsl.pl/uczelnia/wybory/.  

Oświadczenie lustracyjne składają osoby urodzone przed dniem 1 sierpnia 
1972 roku. Osoby, które już wcześniej składały oświadczenie lustracyjne, 
składają jedynie informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego. 

Lista kandydatów na członka Senatu z grupy samodzielnych nauczycieli 
akademickich z okręgu wyborczego Wydziału Budownictwa zostanie zamieszczona 
na stronie internetowej Uczelni, w zakładce „Wybory 2020-2024”, w dniu  
10 czerwca 2022 roku. 

Na podstawie § 117 Statutu Politechniki Śląskiej (Monitor Prawny PŚ z 2020 r. 
poz. 339, z późn. zm.) 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) Okręgowa Komisja Wyborcza RB przeprowadzi wybory na 
członka Senatu spośród zgłoszonych kandydatów z grupy samodzielnych 
nauczycieli akademickich najpóźniej do dnia 21 czerwca 2022 roku. 
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