KOMUNIKATnr 3
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Przypominamy, iż zgodnie z ORDYNACJĄ wyborczą
(Dział VI Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach):

1. Czynne prawo wyborcze, a więc prawo wybierania, przysługuje pracownikom uczelni
zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, bez względu na wymiar zatrudnienia oraz
doktorantom i studentom.
2. Wszelkie dokumenty, których złożenie wymagane jest w niniejszym dziale, tj. zgody,
oświadczenia, informacje itp. składane są do podmiotów wskazanych w Statucie za
pośrednictwem Biura Rektora w godzinach urzędowania.
3. Jeżeli koniec terminu wskazany w niniejszym dziale przypada na dzień uznany ustawowo
za wolny od pracy lub na sobotę, przyjmuje się, że koniec tego terminu przypada
następnego dnia, który nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy lub sobotą.
4. Ilekroć w dziale Statutu „ORDYNACJA” jest mowa o:
a) oświadczeniu lustracyjnym należy przez to rozumieć 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,
b) informacji lustracyjnej należy przez to rozumieć informację, o której mowa w art. 7
ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach
organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów.
1. Kolegium Elektorów tworzą:
a) wszyscy nauczyciele akademiccy posiadający tytuł profesora, stopień doktora
habilitowanego, którzy posiadają bierne prawo wyborcze oraz złożyli w terminie do
31 stycznia 2020 r. oświadczenie zgodne z zał. nr 1 do Statutu Przewodniczącemu
UKW oraz w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r. także
oświadczenia lustracyjne lub informację lustracyjną Rektorowi,
b) przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich oraz przedstawiciele
pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, którzy posiadają bierne
prawo wyborcze oraz złożyli w terminie do 1 lutego 2020 r.:
- Przewodniczącemu UKW – zgodę na kandydowanie wraz z oświadczeniem
potwierdzającym posiadanie biernego prawa wyborczego zgodne z zał. nr 1 do
Statutu,
- Rektorowi – oświadczenie lustracyjne lub informację lustracyjną – dotyczy osób
urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
c) studenci i doktoranci
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