Stanowisko nr 9IXLVIII/2016
Senatu Politechniki Warszawskiej
z dnia 24lutego 2016 r.
w sprawie dobrych praktyk w wyborach organow jednoosobowych
Politechniki Warszawskiej

W zwi¥ku ze zblizaj,!-cymi S1(( wyborami organ6w jednoosobowych i organ6w
kolegialnych naszej Uczelni, Senacka Komisja ds. Etyki Zawodowej, dzialaj,!-c zgodnie
z uchwal,!- nr 216IXLVII2007 Senatu PW z dnia 26 wrzesnia 2007 r. w sprawie przyjycia
kodeksu "Dobre praktyki w szkolach wyzszych", zwraca uwagy spolecznosci akademickiej
Politechniki Warszawskiej na zawarte w kodeksie, dobre praktyki w procedurach wyborczych
na uczelniach.
Zgodnie z okreslonym w kodeksie zakresem jego waznosci, cytowane ponizej dobre
praktyki dotycz'!-ce wyboru rektora i prorektora stosuj,!- siy odpowiednio do wyboru dziekana
i prodziekana oraz dyrektora kolegium.

"Kampania wyborcza. W celu przeciwdzialania niegodnej licytacji niewykonalnych lub
szkodliwych dla uczelni obietnic, skladanych przez kandydat6w na stanowisko rektora
r6znym grupom wyborc6w, w tym takze studentom, Rektor w okresie trwania kampanii
szczeg6lnie aktywnie upowszechnia rzetelne informacje 0 stanie uczelni, jej osi,!-gniyciach,
perspektywach i ograniczeniach. Nie naduzywa tez swego stanowiska w kampanii wyborczej
nowych wladz uczelni ani wobec swego kontrkandydata (gdy sam kandyduje ponownie), ani
wtedy, gdy definitywnie konczy swe urzydowanie. W szczeg6lnosci nie wykorzystuje
dostypnych tylko jemu inforrnacji do zwiykszenia szans wyborczych wlasnych lub
preferowanego przez siebie kandydata. Regula ta obowi,!-zuje, 0 ile rna ona zastosowanie
w swietle obowi,!-zuj,!-cych regulacji statutowych.
Wybory rektora przez zgromadzenie elektorow. Wybory na stanowisko rektora wymagaj,!
szczeg6lnej troski 0 zachowanie dobrych obyczaj6w. Nalez,!- do nich miydzy innymi:
a. Zasada jawnosci kampanii wyborczej. Kandydaci na stanowisko rektora nie powinni
skladac obietnic jedynie okreSlonej czysci spolecznosci akademickiej i jej tylko znanych.
Oznacza to obowi¥ek ogloszenia zobowi,!-zaiJ. podejmowanych na spotkaniach
niejawnych lub zamkniytych, z poszczeg6lnymi grupami wyborc6w, w tym takZe ze
srodowiskiem studenckim. Respektowanie tego warunku jest szczeg6lnie wazne
w odniesieniu do tych zobowi,!-zaiJ., kt6rych realizacja moglaby naruszyc istotne interesy
uczelni, ale takZe zasady i reguly postypowania, wynikaj,!-ce z niniejszego kodeksu.
b. Ustawowy wymog tajnosci aktu wyborczego. Dla jego wypelnienia nalezy zapewnic
w uczelni odpowiednie warunki oddawania glos6w, w tym miydzy innymi wlasciwej
tresci kartki wyborcze oraz sposoby wskazywania kandydata przez kazdego wyborcy.
Przyj,!-c nalezy taki tryb oddawania glosu, kt6ry uniemozliwia naruszanie tajnosci
glosowania w wyniku zmowy wyborc6w lub wywierania na nich grupowej presji.
c. Powstrzymanie sif( od debaty na posiedzeniu wyborczym kolegium elektorow.
Zgodnie z ustaw,!-, wybory maj,! charakter posredni, a poszczeg6lni czlonkowie
zgromadzenia elektor6w winni dokonywac swobodnego wyboru, kieruj,!-c siy glosem
wlasnego sumienia. Nie oznacza to ograniczenia mozliwosci porozumiewania siy
elektor6w przed glosowaniem. Na zebraniu wyborczym kolegium elektor6w nie jest
prowadzona debata merytoryczna, a jedynym zadaniem tego zgromadzenia jest
dokonanie samego aktu wyboru rektora, alba - na jego wniosek - prorektor6w, zgodnie
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z ustalonymi wczesniej procedurami wyborczymi. Debata wyborcza, otwarta dla
wszystkich czlonk6w spolecznosci akademickiej, moze odbye siy nie p6zniej niz w dniu
poprzedzaj,!cym zebranie wyborcze kolegium elektor6w.
Zachowanie ciszy wyborczej obowi~zuj~cej w calej uczelni, przynajmniej w dniu
wybor6w. Debaty programowe mog,!, a nawet powinny odbywae siy zgodnie z ordynacj,!
wyborcz,!, w okresie bezposrednio poprzedzaj,!cym dzien wybor6w. Cisza wyborcza w dniu
wybor6w powinna pozwalae odbye zgromadzenie elektor6w bez towarzysz'!cej mu agitacji
lub presji ze strony zwolennik6w poszczeg6lnych kandydat6w.
Powstrzymanie si«( od glosowania w swojej sprawie przez kandydat6w na
stanowisko rektora. Jesli kandydat taki jest czlonkiem zgromadzenia elektor6w, nie
powinien czynnie uczestniczye w posiedzeniu zwolanym w celu wyboru rektora. Jesli
bierze udzial w tym posiedzeniu, powinien zrezygnowae z oddania glosu.
Zachowanie inicjatywy rektora-elekta w proponowaniu kandydat6w na prorektor6w.
Zgodnie z ustaw,!, wszystkich kandydat6w na prorektor6w przedstawia rektor-elekt.
W przypadku kandydata na prorektora ds. studenckich rektor zabiega 0 akceptacjy
wlasciwego grona student6w dla swego kandydata, w zadnym razie nie powinien jednak
oddawae w tej sprawie inicjatywy w ich ryce."

Senacka Komisja ds. Etyki Zawodowej postuluje ponadto, aby dobr,! praktyk,!
w wyborach organ6w jednoosobowych Politechniki Warszawskiej bylo:
1) przedstawienie, co najmniej na 2 dni przed terminem otwartego zebrania przedwyborczego
z kandydatami na funkcjy rektora lub dziekana, gl6wnych punkt6w program6w wyborczych
kandydat6w;
2) ogloszenie tych program6w na tablicach informacyjnych i na stronach intemetowych
odpowiednich komisji wyborczych lub na stronach wydzialowych. Komisje wyborcze
powinny zapewnie, aby programy wyborcze kandydat6w do pelnienia okreslonej funkcji
byly ogloszone jednoczesnie.
W programie wyborczym kandydata, kt6ry pelni aktualnie funkcjy Rektora lub dziekana,
powinny siy znaleze punkty odnosz'!ce siy do programu z poprzednich wybor6w na pelnion,!
funkcjy.
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