
Uchwała nr 1/2020 
Wydziałowej Komisji Wyborczej 

Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie  
z dnia 18 maja 2020 roku 

- terminarz czynności wyborczych 
 

Na podstawie §117 pkt 1 Statutu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 
30 maja 2019 r. Wydziałowa Komisja Wyborcza przyjmuje co następuje: 

Art. 1 

Uchwala się terminarz czynności wyborczych w Akademii w brzmieniu następującym: 

29.05.2020 r. 

do godziny 12.00 

Zgłaszanie do Rektoratu uczelni (pok. 102) 
propozycji kandydatów do Rady Wydziału 

Teologicznego ChAT 

29.05.2020 

do godziny 18.00 

Ogłoszenie listy kandydatów na członków Rady 
Wydziału Teologicznego ChAT 

04.06.2020 r. 

w godzinach 13.00-15.00 

Wybory członków Rady Wydziału 
Teologicznego 

04.06.2020 r. 

do godziny 17.00 

Ogłoszenie wyników wyborów członków  
Rady Wydziału Teologicznego 

 

Art. 2  

Terminarz czynności wyborczych zostanie ogłoszony społeczności Akademii nie później niż 
w dniu 20 maja 2020 r. w wersji elektronicznej na stronie Wydziału Teologicznego oraz na tablicy 

ogłoszeń 

 

Art. 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodnicząca  

Wydziałowej Komisji Wyborczej 

 

 

Dr hab. Kalina Wojciechowska 

 

 

 



 

 

 

Uchwała nr 2/2020 
Wydziałowej Komisji Wyborczej 

Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie  
z dnia 18 maja 2020 roku 

- zatwierdzenie komunikatów wyborczych 
 

Na podstawie §117 pkt 2 Statutu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie 
z dnia 30 maja 2019 r. Wydziałowa Komisja Wyborcza uchwala: 

 

Art. 1 

Zatwierdza się komunikat wyborczy nr 1/2020 dotyczący wyborów członków Rady Wydziału 
Teologicznego. 

Komunikat stanowi załącznik 1 do niniejszej uchwały. 

 

Art. 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

 

 

Przewodnicząca  

Wydziałowej Komisji Wyborczej 

 

 

Dr hab. Kalina Wojciechowska 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik 1 do Uchwały nr 2/2020 
Wydziałowej Komisji Wyborczej 
Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w 
Warszawie z dnia 18 maja 2020 r. 

 

 

KOMUNIKAT WYBORCZY WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 1/2020 

 Wydziałowa Komisja Wyborcza Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie 
zawiadamia, że zostaną przeprowadzone wybory członków Rady Wydziału Teologicznego 
Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej spośród nauczycieli akademickich Wydziału 
Teologicznego zatrudnionych na stanowiskach innych niż stanowisko profesora lub profesora 
Akademii. 

Głosowanie odbędzie się 04 czerwca 2020 r. w holu Akademii w godzinach 
określonych w „Terminarzu czynności wyborczych”, ogłoszonym na stronie internetowej 
Wydziału Teologicznego. 

• Kandydatury na członków Senatu należy składać na piśmie w zamkniętej kopercie w 
Rektoracie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (pok. 102) do 29 maja 2020 r. do 
godziny 12.00. Zgłoszenie powinno być złożone na formularzu opublikowanym na 
stronie internetowej Wydziału Teologicznego. Do zgłoszenia dołączyć należy 
oświadczenie kandydata, w którym wyraża zgodę na kandydowanie i potwierdza 
spełnianie kryteriów ustawowych i statutowych wymaganych od kandydatów. 
Oświadczenie należy złożyć w formularzu dostępnym na stronie internetowej Wydziału 
Teologicznego. 

• Kandydaci na członków Rady Wydziału Teologicznego urodzeni przed dniem 1 
sierpnia 1972 r. objęci obowiązkiem złożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub 
służby w organach bezpieczeństwa bądź współpracy z tymi organami w okresie 22 lipca 
1944 r. do 31 lipca 1990 r. na podstawie art. 7 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. 2019, poz. 430) powinny złożyć 
wzmiankowane oświadczenie lub informację o jego złożeniu wraz ze zgłoszeniem 
kandydata i zgodą na kandydowanie. Wzory oświadczenia i informacji o jego złożeniu 
dostępne są na stronie internetowej uczelni. 

• Procedurę wyborczą w dniu głosowania przeprowadzi Wydziałowa Komisja Wyborcza 
Wydziału Teologicznego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. 

• Głosować można na określonych kandydatów, najwyżej tylu, ile jest mandatów do 
obsadzenia w danej grupie. 

• Głosujący zobowiązani są posiadać dokument pozwalający potwierdzić ich tożsamość, 
co jest warunkiem wydania karty wyborczej. 



• Wyniki wyborów zostaną ogłoszone bezpośrednio po sporządzeniu protokołu 
wyborczego poprzez jego wywieszenie na tablicy ogłoszeń przy Rektoracie 
Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej oraz na stronie internetowej Wydziału 
Teologicznego. 

• Kandydaci na członków Rady Wydziału Teologicznego muszą spełniać wymogi 
prawne określone w szczególności w art. 20 ust. 1 pkt 1-5 i 7 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 
lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85) oraz §106 
ust. 2 Statutu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 30 maja 
2019 r. Powołane przepisy stwierdzają, że członkiem Rady Wydziału Teologicznego 
może być osoba, która: 
- ma pełną zdolność czynności prawnych; 
- korzysta z pełni praw publicznych; 
- nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne  

przestępstwo skarbowe; 
- 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 ujawnianiu dokumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 430, 399, 447, 
534 i 1571), nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami; 

- w dniu rozpoczęcia kadencji nie ukończyła 67 roku życia; 
- jest nauczycielem akademickim, zatrudnionym w Chrześcijańskiej Akademii    
  Teologicznej w Warszawie jako podstawowym miejscu pracy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Załącznik 2 do Uchwały nr 2/2020 
Wydziałowej Komisji Wyborczej 
Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w 
Warszawie z dnia 18 maja 2020 r. 
 

 
REGULAMIN WYBORCZY 

CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE 
 

Art. 1 
W wyborach członków Rady Wydziału Teologicznego obowiązują następujące zasady 

określone w Art. 2. 
 
Art. 2 

1. Zgłoszenie kandydata powinno być dokonane na piśmie, opatrzone jego pisemną zgodą na 
kandydowanie oraz oświadczeniem, że spełnia ustawowe kryteria, określone dla 
kandydatów dla danego organu kolegialnego i złożone w zaklejonej kopercie w Rektoracie 
Akademii. Wzory zgłoszenia kandydata, zgody na kandydowanie oraz oświadczenia o 
spełnieniu kryteriów ustawowych określa właściwa komisja wyborcza. 

2. Wzór kart do głosowania określa właściwa komisja wyborcza. 
3. Nazwiska kandydatów umieszcza się na karcie do głosowania w porządku alfabetycznym. 
4. Wybory są bezpośrednie i tajne. 
5. Wyborca głosuje na określonego kandydata, stawiając na karcie do głosowania znak „x” 

(dwie przecinające się linie w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok jego nazwiska. 
6. Głos jest nieważny, gdy posiada więcej wskazań kandydatów niż mandatów do obsadzenia 

lub gdy nie wskazano żadnego kandydata. 
7. Głosów nieważnych nie uwzględnia się przy obliczaniu uzyskania wymaganej większości 

głosów. 
8. Mandaty obejmują kandydaci w kolejności podyktowanej liczbą otrzymanych głosów 
9. Z każdej czynności wyborczej komisje wyborcze sporządzają protokół. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Warszawa, dn. ……………………….. 

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA CZŁONKA RADY WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO  

CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE 

 W KADENCJI 2020-2024 Z GRUPY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH NIEPOSIADAJĄCYCH TYTUŁU 

PROFESORA LUB STOPNIA DOKTORA HABILITOWANEGO  

 

Zgłaszam kandydaturę ………………………………………………………………………… 
Imię i nazwisko kandydata 

 

na członka Rady Wydziału Teologicznego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie w 

kadencji 2020-2024 z grupy nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu profesora lub stopnia 

doktora habilitowanego, mających bierne prawo wyborcze. 

 

......................................................................... 

Podpis zgłaszającego   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

OŚWIADCZENIE KANDYDATA 

 

Wyrażam zgodę na kandydowanie na członka Rady Wydziału Teologicznego Chrześcijańskiej 

Akademii Teologicznej w Warszawie w kadencji 2020-2024 z grupy nauczycieli akademickich 

nieposiadających tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego, mających bierne prawo 

wyborcze. 

 

 .....................................................................................................  ………………………… 

Imię i nazwisko kandydata                                 podpis 

 

 

 

Miejsce składania karty zgłoszenia: Rektorat ChAT 


