
 

 

  

Załącznik 1 do Uchwały nr 2/2022   

Wydziałowej Komisji Wyborczej WNS 

Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej 

w Warszawie z dnia 24 października 2022 r.   

    

KOMUNIKAT WYBORCZY WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 1/2020   

Wydziałowa Komisja Wyborcza Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie 

zawiadamia, że zostaną przeprowadzone wybory uzupełniające członków Rady Wydziału Nauk 

Społecznych Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej do końca kadencji 2020-2024  spośród 

nauczycieli akademickich Wydziału Nauk Społecznych zatrudnionych na stanowiskach innych 

niż stanowisko profesora lub profesora Akademii.   

Głosowanie odbędzie się 3 listopada 2022 r. za pośrednictwem USOSweb w godzinach 

określonych w „Terminarzu czynności wyborczych”, ogłoszonym na stronie internetowej 

Wydziału Nauk Społecznych.   

• Kandydatury na członków Rady Wydziału należy składać na piśmie w zamkniętej 

kopercie lub w formie elektronicznej (skany wydrukowanych i podpisanych 

dokumentów) w dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych do 27 października 2022 r. 

do godziny 16.00 lub na adres email: pedagogika@chat.edu.pl. Zgłoszenie powinno być 

złożone na formularzu opublikowanym na stronie internetowej Wydziału Nauk 

Społecznych. 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 Nauk Społecznych.   

• Kandydaci na członków Rady Wydziału Nauk Społecznych są zobowiązani do złożenia 

oświadczenia dotyczącego współpracy ze służbami PRL, określonego w Ustawie Prawo 

o Szkolnictwie Wyższym i Nauce. Wzór oświadczenia udostępnia Wydziałowa Komisja 

Wyborcza.   

• Procedurę wyborczą w dniu głosowania przeprowadzi Wydziałowa Komisja Wyborcza 

Wydziału Nauk Społecznych Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.  • 

Głosować można na określonych kandydatów, najwyżej tylu, ile jest mandatów do 

obsadzenia w danej grupie.   

• Głosujący zobowiązani są zalogować się na indywidualne konto USOSweb, przejść do 

zakładki „DLA WSZYSTKICH”, a następnie wybrać „WYBORY” i oddać głos 

w terminie wskazanym w harmonogramie.   

• Wyniki wyborów zostaną ogłoszone bezpośrednio po sporządzeniu protokołu 

wyborczego poprzez jego wywieszenie na tablicy ogłoszeń przy dziekanacie Wydziału 

Nauk Społecznych Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej oraz na stronie 

internetowej Wydziału Nauk Społecznych.   

• Kandydaci na członków Rady Wydziału Nauk Społecznych 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 Nauk Społecznych 

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.   

   

   

  

Przewodniczący  

Wydziałowej Komisji Wyborczej WNS (-) 

Dr hab. Marek Piotrowski  

  

  

  


