
Wydziałowa Komisja Wyborcza     Gdańsk, dnia 23.04.2020  

Wydziału Elektrotechniki i Automatyki  

Politechniki Gdańskiej 

(WKW 4) 

 

 

Komunikat nr 5/2020 
 

 

W nawiązaniu do aktualnej Instrukcji Wyborczej PG Wydziałowa Komisja Wyborcza 

informuje, że 27.04.2020 r. rozpoczną się wybory przedstawicieli do Senatu PG. 

Harmonogram wyborów przewidzianych do przeprowadzenia na Wydziale Elektrotechniki i 

Automatyki jest następujący.  

 

1. W dniu 27.04.2020 (poniedziałek) w godz. 12 – 14 należy zgłaszać kandydatów na 

przedstawicieli do Senatu. W dniu zgłaszania kandydatów CUI roześle do pracowników z 

czynnym prawem wyborczym, posiadających służbową pocztę elektroniczną na serwerach 

centralnych (@pg.edu.pl), wiadomość e-mail z indywidualnym linkiem pozwalającym na 

jednokrotne zgłoszenie kandydatów zgodnie z liczbą mandatów zatwierdzoną przez Senat PG. 

System zapewnia anonimowość zgłoszenia. 

 

LICZBY MANDATÓW PRZEDSTAWICIELI DO SENATU Z WYDZIAŁU 

ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH 

PRACOWNIKÓW (ZGODNIE Z KOMUNIKATEM 14/2020 UKW) WYNOSZĄ: 

 

Grupa A: profesorowie oraz profesorowie uczelni – 2 mandaty.  

Uprawnieni do głosowania: profesorowie i profesorowie uczelni Wydziału. 

 

Grupa B: pozostali nauczyciele akademiccy oraz pracownicy niebędący nauczycielami 

akademickimi – 1 mandat.  

Uprawnieni do głosowania: pozostali nauczyciele akademiccy i pracownicy Wydziału 

niebędący nauczycielami akademickimi.  

 

2. Wydziałowa Komisja Wyborcza ogłosi wstępne listy kandydatów na przedstawicieli do 

Senatu w dniu 27.04.2020 do godz. 15.  

 

 

3. Oświadczenia o zgodzie na kandydowanie na członków Senatu od zgłoszonych 

kandydatów będą przyjmowane dnia 28.04.2020 (wtorek) do godz. 14. Należy złożyć 

oświadczenie zgodne ze wzorem z punktu 9.3 Uchwały Senatu PG nr 404/2020/XXIV z 15 

stycznia 2020 r.  („Wzór oświadczenia kandydata na członka Senatu o zgodzie na 

kandydowanie i na przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia wyborów 

oraz o spełnianiu warunków członkostwa w Senacie i o złożeniu oświadczenia 

lustracyjnego”). 

Składanie oświadczeń o zgodzie na kandydowanie i spełnieniu warunków członkostwa w 

Senacie będzie odbywać się za pomocą poczty elektronicznej. Proszę o przesłanie oświadczeń 

na adres j.klucznik@pg.edu.pl . Dostarczanie oświadczeń w wersji papierowej powinno 

nastąpić najpóźniej przed rozpoczęciem kadencji.  

 

 

mailto:j.klucznik@pg.edu.pl


4. Wydziałowa Komisja Wyborcza ogłosi ostateczne listy kandydatów na członków Senatu w 

dniu 28.04.2020 do godz. 15.  

 

5. W dniu 29.04.2020 (środa) w godz. 10 – 12 odbędzie się głosowanie zdalne, podczas 

którego grupy pracowników A i B wybiorą członków Senatu. W przypadku, gdy liczba 

wybranych członków Senatu w poszczególnych grupach będzie mniejsza od liczby 

mandatów, mogą mieć miejsce kolejne tury wyborów. Planowane są: 

  II tura w dniu 29.04.2020 (środa) w godz. 13 – 15, 

  III tura w dniu 30.04.2020 (czwartek) w godz. 10 – 12, 

  IV tura w dniu 30.04.2020 (czwartek) w godz. 13 – 15. 

W dniu głosowania CUI roześle do pracowników z czynnym prawem wyborczym, 

posiadających służbową pocztę elektroniczną na serwerach centralnych (@pg.edu.pl), 

wiadomość e-mail z indywidualnym linkiem pozwalającym na jednokrotne oddanie głosu na 

zatwierdzonych kandydatów zgodnie z liczbą mandatów zatwierdzoną przez Senat PG. 

System zapewnia anonimowość głosowania. 

  

6. Po zakończeniu głosowań zostanie ogłoszona lista członków Senatu wybranych na 

Wydziale Elektrotechniki i Automatyki.  

 

 

Wszelkie komunikaty Wydziałowej Komisji Wyborczej, a w szczególności listy kandydatów 

oraz wyniki wyborów, będą ogłaszane na stronie internetowej Wydziału 

https://eia.pg.edu.pl/wybory-2020-weia/ 

 

 

 

 

       Przewodniczący WKW  

       Wydziału Elektrotechniki i Automatyki 

       dr hab. inż. Jacek Klucznik, prof. uczelni 
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