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KOMUNIKAT 10/2008 

Uczelniana Komisja Wyborcza, informuje, Ŝe w dniu 12 marca br. (środa) w godz. 9.30-13.30 w Salce 

Kolegialnej GG wyborcy 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. /p. 5.2.1. Instr. Wyb./ 

2. Czynne prawo wyborcze w wyborach organów Politechniki Gdańskiej przysługuje nauczycielom 

akademickim zatrudnionym w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy, pracownikom 

niebędącym nauczycielami akademickimi, zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 

studentom  i doktorantom Uczelni, (art.71 ustęp 1 p. 2   Ustawy). 

3. Dokumentem do identyfikacji osób posiadających czynne prawo wyborcze jest: dowód osobisty, 

legitymacja studenta lub doktoranta albo indeks. ( p. 3.6. Instr. Wyb.) 

4. Lista kandydatów na rektora jest tworzona w trybie tajnym, tzn. przez wrzucenie przez wyborcę  

do urny kartki z nazwiskiem proponowanego kandydata. Zgłoszenie jest niewaŜne, gdy wyborca 

zgłosił więcej niŜ jednego kandydata. (p. 3.7. Instr. Wyb.) 

5. Po otwarciu urny Uczelniana Komisja Wyborcza ogłosi do dnia 13.03 br. godz. 13.00 wstępną listę 

kandydatów na rektora i zawiadomi pisemnie kaŜdą zgłoszoną osobę. (p. 5.2.3. Instr. Wyb.) 

6. Rektorem moŜe być nauczyciel akademicki z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora 

habilitowanego zatrudniony w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy (§ 26.2 statutu art. 72.1 

 i 3 Ustawy ). Funkcji rektora nie moŜe pełnić osoba pełniąca funkcję organu jednoosobowego w 

innej uczelni albo będąca załoŜycielem innej uczelni niepublicznej (art. 79 ust. 1 Ustawy).  

7. Zgłoszony kandydat powinien złoŜyć na ręce przewodniczącego UKW, w ciągu 2 dni (48 godzin) 

roboczych po ogłoszeniu przez UKW wstępnej listy kandydatów, pisemne oświadczenie o zgodzie 

na kandydowanie oraz oświadczenie o złoŜeniu Ministrowi NiSzW oświadczenia lustracyjnego o 

którym mowa w p. 3.8. Instrukcji. Brak pisemnej zgody złoŜonej w tym terminie lub brak 

oświadczenia o złoŜeniu oświadczenia lustracyjnego uwaŜane jest za rezygnację z kandydowania. 

     

 Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej 

 

dr hab. inŜ. Andrzej Balawender, prof. nadzw. PG 


