
KOMUNIKAT WYBORCZY WKW ZIE NR 17/2008 
 

 
Wydziałowa Komisja Wyborcza, informuje, Ŝe w dniu 10 kwietnia br. (czwartek)  
w godz. 10.00-12.00 w sali 205 w budynku ZiE wyborcy mogą zgłaszać kandydatów na 
dziekana wg zasad określonych w Instrukcji Wyborczej Politechniki Gdańskiej,  
a mianowicie: 
 
1. Kandydatów na stanowisko dziekana mogą zgłaszać Wydziałowej Komisji Wyborczej 
wszyscy pracownicy Wydziału, studenci i doktoranci, którym przysługuje czynne prawo 
wyborcze (pkt 5.3.1. Inst. Wyb.) 
 
2. Czynne prawo wyborcze w wyborach organów Politechniki Gdańskiej przysługuje 
nauczycielom akademickim zatrudnionym na Uczelni jako podstawowym miejscu pracy, 
pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi, zatrudnionym w pełnym wymiarze 
czasu pracy oraz studentom i doktorantom Uczelni (art. 71 ust 1 pkt 2 ustawy o szkolnictwie 
wyŜszym) 
 
3. Dokumentem do identyfikacji osób posiadających czynne wyborcze jest: dowód osobisty, 
legitymacja studenta lub doktoranta albo indeks. (pkt 3.6 Instr. Wyb.) 
 
4. Tryb zgłaszania kandydatur jest tajny. Po otwarciu urny WKW ogłasza wstępne listy 
kandydatów i zawiadamia pisemnie kaŜdą ze zgłoszonych osób. (pkt 5.3.3. Inst.. Wyb.) 
 
5. Dziekanem moŜe być nauczyciel akademicki z tytułem naukowym lub stopniem 
naukowym doktora habilitowanego, zatrudniony w Uczelni jako podstawowym miejscu 
pracy. Funkcję dziekana nie moŜe pełnić osoba pełniąca funkcję organu jednoosobowego 
innej uczelni. (§ 32 ust. 2 Statutu PG) 
 
6. Zgłoszony kandydat powinien w ciągu 48 godzin od ogłoszenia przez WKW wstępnej listy 
kandydatów (nie licząc dni wolnych od pracy) złoŜyć na ręce przewodniczącego WKW 
pisemną zgodę na kandydowanie oraz oświadczenie o złoŜeniu urzędującemu rektorowi 
oświadczenia lustracyjnego o którym mowa w art. 7 ust 2 i 3a ustawy z 18.10.2006 r.  
o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 
oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. nr 63 poz. 425 z poźn. zm.). Brak pisemnej 
zgody złoŜonej w tym terminie lub oświadczenia o złoŜeniu oświadczenia lustracyjnego 
uwaŜany jest za rezygnację z kandydowania. (pkt 5.3.4. Inst.. Wyb.) 
 
 
Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, Ŝe zebranie Wydziałowego Kolegium Elektorów 
poświęcone wyborom Dziekana WZiE odbędzie się w sali 307 w budynku ZiE w dniu 
22.04.2008 r. w godz. 10.15-12.00. 
W sprawie planowanego przebiegu zebrania zostanie ogłoszony odrębny komunikat. 
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