
Uchwala nr 365IXLVIIII2016 

Senatu Politechniki Warszawskiej 

z dnia 20 stycznia 2016 r. 

w sprawie wyboru przedstawicieli do organ6w kolegialnych i kolegi6w elektor6w oraz 
wyboru organ6w jednoosobowych Politechniki Warszawskiej i ich zastypc6w na kadencjy 
2016-2020 

Dzialaj'lc na podstawie § 70 Statutu PW w zwi'lzku z art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 
2005 r. - Prawo 0 szkolnictwie wyzszym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z p6zn. zm.) oraz art. 5 
ust. 2 ustawy z dnia 7 wrzesnia 2007 r. 0 zmianie ustawy 0 ujawnianiu informacji 0 

dokumentach organ6w bezpieczeiistwa paiistwa z lat 1944-1990 oraz tresci tych dokument6w 
(Dz. U. Nr 165 poz. 1171), Senat Politechniki Warszawskiej ustala, co nastypuje: 

§ 1 
1. 	 Czynne prawo wyborcze przysluguje: 

1) nauczycielom akademickim zatrudnionym w PW jako podstawowym miejscu pracy; 
2) pracownikom PW niebyd'lcym nauczycielami akademickimi; 
3) studentom PW; 
4) doktorantom PW. 

2. 	 Bieme prawo wyborcze przysluguje: 
1) nauczycielom akademickim zatrudnionym w PW jako podstawowym miejscu pracy, 

kt6rzy w dniu wybor6w nie ukoiiczyli szes6dziesi'ltego si6dmego roku zycia, a w 
przypadku os6b posiadaj'lcych tytul profesora - siedemdziesi'ltego roku zycia; 

2) 	 pracownikom niebyd'lcym nauczycielami akademickimi zatrudnionym w PW 
w pelnym wymiarze czasu pracy; 


3) studentom PW; 

4) doktorantom PW. 


3. 	 Osoby kandyduj'lce do objycia funkcji: Rektora, prorektora, dziekana, prodziekana, 
dyrektora kolegium i zastypcy dyrektora kolegium razem z pisemn'l zgod'l 
na kandydowanie skladaj'l odpowiedniej komisji wyborczej potwierdzenie zlozenia 
oswiadczenia lustracyjnego, uzyskane w trybie okreslonym w zarz'ldzeniu nr 44 Rektora 
PW z dnia 9 listopada 2007 r. w spraWle szczeg61owego trybu postypowania przy 
skladaniu oswiadczeii lustracyjnych. 

§2 

1. 	 Wybory przedstawicieli do Senatu nauczycieli akademickich i pozostalych pracownik6w 
Uczelni, 0 kt6rych mowa w § 48 ust. 2 pkt 4, 5 i 6 Statutu PW oraz wybory do kolegium 
elektor6w do wyboru Rektora i prorektor6w nauczycieli akademickich nieposiadaj'lcych 
tytulu profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego oraz pracownik6w 
niebyd'lcych nauczycielami akademickimi, zgodnie z uchwal'l nr 3 Uczelnianej Komisji 
Wyborczej z dnia 261istopada 2015 r., odbyd'l si y w spos6b posredni. 

2. 	 Podstaw'l ustalenia liczby elektor6w z poszczeg61nych grup spolecznosci akademickiej 
wybieranych do kolegi6w posrednich jest stan zatrudnienia os6b posiadaj'lcych czynne 
prawo wyborcze w dniu 30 listopada 2015 r. 

§ 3 


1. Wybory przedstawicieli do organ6w kolegialnych i kolegi6w elektor6w oraz wybory 
organ6w jednoosobowych i ich zastypc6w odbyd'l siy: 



1) 	 zgodnie z Tenninarzem wybor6w na kadencj(( 2016-2020, stanowi,!cym zal,!cznik 
nr 1 do uchwaly; 

2) 	 w okr((gach wyborczych okreslonych w zal,!czniku nr 2 do uchwaly; 
3) 	 zgodnie z organizacj,! wybor6w przedstawion,! na schematach, stanowi,!cych 

zal'!czniki nr 3 i 4 do uchwaly. 
2. 	 Sklad liczbowy i zasady wyborn elektor6w do kolegium elektor6w do wyborn Rektora 

i prorektor6w w poszczeg6lnych okr((gach wyborczych S,! okreslone w zal,!czniku 
nr 5 do uchwaly. 

3. 	 Sklad liczbowy i zasady wyborn do posredniego kolegium elektor6w do wyborn 
przedstawicieli pracownik6w nieb((d,!cych nauczycielami akademickimi w Senacie 
i w kolegium elektor6w do wyborn Rektora i prorektor6w (grnpa C) S,! okreslone 
w zal,!czniku nr 6 do uchwaly. 

4. 	 Sklad liczbowy i zasady wyborn posredniego kolegium elektor6w do wyborn 
przedstawicieli nauczycieli akademickich posiadaj,!cych tytul naukowy profesora lub 
stopien doktora habilitowanego w Senacie (z grnpy A) s,! okreslone w zal,!czniku 
nr 7 do uchwaly. 

5. 	 Sklad liczbowy i zasady wyborn posredniego kolegium elektor6w do wyborn 
przedstawicieli nauczycieli akademickich nieposiadajllcych tytulu naukowego profesora 
lub stopnia doktora habilitowanego w Senacie (z grnpy B) s,! okreslone w zal'!czniku 
nr 8 do uchwaly. 

§4 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj((cia. 
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