
KOMUNIKAT UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ  

w sprawie zgłaszania kandydatów na SENATORÓW  

INSTYTUTU PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ I PRACY SOCJALNEJ 

z grup: profesorów i profesorów uczelni  

pozostałych pracowników akademickich 

Akademii Pedagogiki Specjalnej  

im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie 

 

 

Szanowni Państwo, 

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju, jak i mając na uwadze dobro 

Uczelni, Uczelniana  Komisja Wyborcza podjęła decyzję o terminie składania 

kandydatur na Senatorów Instytutu Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej 

Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Nowy termin upływa  

18 maja 2020 r., kandydatury należy składać elektronicznie na adres Sekretarza 

Uczelnianej Komisji Wyborczej kdobrenko@aps.edu.pl  z wykorzystaniem formularzy 

dostępnych na stronie Akademii. Zgłoszenia prosimy składać z wykorzystaniem 

poczty służbowej. Skan lub zdjęcie wypełnionych dokumentów proszę wysłać na 

podany adres, w temacie wiadomości wpisując 'kandydat na Senatora Instytutu 

Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej'. Zgłoszenie kandydata w wersji 

papierowej należy dostarczyć do Uczelnianej Komisji Wyborczej w późniejszym 

terminie.  

 

Wybory do Senatu APS kadencji 2020-2024 odbywają się według nowych zasad. 

Wybory Senatorów z grupy profesorów i profesorów uczelni odbywają się w dwóch 

turach. Pierwsza tura odbywa się wewnątrz grupy profesorów i profesorów uczelni 

instytutów i polega na wyłonieniu maksymalnie jednego senatora z każdego instytutu. 

Druga tura odbywa się po zakończeniu pierwszej. W drugiej turze wyborów, wyłania 

się senatorów z grupy profesorów i profesorów uczelni podczas wyborów 

powszechnych w ramach tej grupy, w całej Uczelni.  

 

Przypominamy, że kandydata na Senatora może zgłosić każdy członek wspólnoty 

Uczelni. Kandydatów można zgłaszać w trzech grupach pracowników (patrz karty 

zgłoszeń i zgody kandydatów):   

- profesorów i profesorów uczelni (wybory wewnątrz Instytutu i ogólnouczelniane) 

- pozostałych pracowników akademickich (wybory ogólnouczelniane) 

- pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (wybory ogólnouczelniane) 

Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie. Zgoda kandydata z grupy profesora i 

profesora uczelni, zawiera także oświadczenie o automatycznym przekazaniu 

kandydatury w tej grupie do wyborów powszechnych, w ramach całej Uczelni. 

 

Osoba kandydująca na Senatora musi spełniać wymogi wynikające z art. 20 ust. 1 pkt 

1-5 i pkt 7 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 85 z późn. Zm.) tj: 

 ma pełną zdolność do czynności prawnych; 
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 korzysta z pełni praw publicznych; 

 nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub 

umyślne przestępstwo skarbowe; 

 ta sama osoba może być członkiem Senatu nie więcej niż przez dwie 

następujące po sobie kadencje; 

 nie była karana karą dyscyplinarną; 

 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 (Dz. U. z 

2017 r. poz. 2186, z późn. zm.), nie pełniła w nich służby ani nie 

współpracowała z tymi organami; 

 nie ukończyła 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji. 


