Załącznik nr 1. – do Uchwały nr 12 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 27 maja 2020 r.
Ustawowe i statutowe przesłanki biernego prawa wyborczego (prawa wybieralności)
w wyborach Rektora, wyborach do Senatu i Kolegium Elektorów do wyboru Rektora,
a także wyborach rad wydziałów i wydziałowych kolegiów wnioskująco-opiniujących
1. Rektorem może być osoba, która:
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 r. do dnia 31 lipca 1990 r. 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, nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami;
6) nie ukończyła 67 roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji, tj. do dnia 1 września 2020r.;
7) nie jest organem jednoosobowym innej uczelni, założycielem uczelni niepublicznej lub członkiem
organu osoby prawnej, która jest założycielem uczelni niepublicznej;
8) jest nauczycielem akademickim zatrudnionym w Politechnice Warszawskiej jako podstawowym
miejscu pracy, posiadającym tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego;
9) nie jest członkiem uczelnianej komisji dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich;
10) nie jest rzecznikiem dyscyplinarnym;
11) złożyła oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o
ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści
tych dokumentów lub informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy;
12) nie jest członkiem RDN, PKA, KEN lub RGNiSW.
2. Członkiem Senatu może być osoba, która:
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 r. do dnia 31 lipca 1990 r. 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, nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami;
6) nie ukończyła 67 roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji, tj. do dnia 1 września 2020r.;
7) jest pracownikiem, doktorantem lub studentem PW;
8) nie była członkiem senatu przez dwie ostatnie następujące po sobie kadencje;
9) będąc nauczycielem akademickim jest zatrudniona w Politechnice Warszawskiej jako
podstawowym miejscu pracy;
10) nie jest członkiem uczelnianej lub wydziałowej komisji wyborczej;
11) nie pełni funkcji organu jednoosobowego innej uczelni, nie ma statusu założyciela uczelni
niepublicznej lub statusu członka organu osoby prawnej będącej założycielem uczelni
niepublicznej;
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12) złożyła oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o
ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści
tych dokumentów lub informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy.
3. Członkiem Kolegium Elektorów do wyboru Rektora może być osoba, która:
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 r. do dnia 31 lipca 1990 r. 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, nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami;
6) nie ukończyła 67 roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji, tj. do dnia 1 września 2020r.;
7) jest pracownikiem, doktorantem lub studentem PW;
8) nie jest członkiem uczelnianej lub wydziałowej komisji wyborczej;
9) złożyła oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o
ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści
tych dokumentów lub informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy;
10) nie pełni funkcji organu w PW lub innej uczelni, nie jest członkiem kolegium elektorów do wyboru
Rektora w innej uczelni ani nie jest zatrudniona w administracji publicznej.
4. Członkiem rady wydziału może być osoba:
1) w grupie Aw – zatrudniona na wydziale w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku profesora
lub profesora uczelni albo posiadająca stopień naukowy doktora habilitowanego;
2) w grupie Bw – zatrudniona na wydziale, dla której PW jest podstawowym miejscem pracy;
3) w grupie C – zatrudniona na wydziale w pełnym wymiarze czasu pracy;
4) która jest studentem lub doktorantem wydziału;
5) która nie jest członkiem uczelnianej lub wydziałowej komisji wyborczej (warunek ten nie dotyczy
przedstawicieli grupy Aw, gdyż jej przedstawiciele w radzie wydziału nie podlegają procesowi
kandydowania i wyboru).
5. Członkiem wydziałowego kolegium wnioskująco-opiniującego może być osoba:
1) w grupie pracowniczej Aw – zatrudniona na wydziale jako podstawowym miejscu pracy na
stanowisku profesora lub profesora uczelni albo posiadająca stopień naukowy doktora
habilitowanego;
2) w grupie pracowniczej Bw – zatrudniona na wydziale;
3) w grupie pracowniczej C – zatrudniona na wydziale;
4) która jest studentem lub doktorantem wydziału;
5) która nie jest członkiem uczelnianej lub wydziałowej komisji wyborczej (warunek ten nie dotyczy
przedstawicieli grupy Aw, gdyż jej przedstawiciele w radzie wydziału nie podlegają procesowi
kandydowania i wyboru).
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