Ogłoszenie Okręgowej Komisji Wyborczej nr 1 w sprawie przyjmowania
zgłoszeń Kandydatów na Elektorów Uczelnianych oraz Kolegialnych
W imieniu Okręgowej Komisji Wyborczej nr 1 uprzejmie przypominam, że dyżury
Komisji w celu zbierania zgłoszeń Kandydatów na Elektorów odbędą się jeszcze w
następujących terminach:
Data
Czas
Osoba
Miejsce
08.03.2016
po zebraniu Rady Ewa M. Syczewska
pokój 217 M
Kolegium
09.03.2016
11:40-12:50
Anna Decewicz
pokój 207 M
09.03.2016
13:30-14:30
Wiktoria Wróblewska
pokój 218 M
10.03.2016
14:00-15:30
Piotr Lipiński
pokój 22, parter
budynku M
Zgłoszenie musi być dokonane w formie pisemnej, musi zawierać pisemną zgodę
Kandydata potwierdzoną jego/jej podpisem. Składane jest na ręce członków
Okręgowej Komisji Wyborczej nr 1 podczas jej dyżurów. Po zakończeniu zbierania
zgłoszeń odbędzie się zebranie OKW nr 1 w celu sporządzenia listy kandydatów i
przekazania jej do Uczelnianej Komisji Wyborczej.
Wybór Elektorów Uczelnianych z grona pracowników naukowych Kolegium
Analiz Ekonomicznych dokonany zostanie na zebraniu wyborczym, wszyscy
pracownicy naukowi głosują na kandydatów z grona pracowników naukowych
niemających habilitacji (10 mandatów), i również wszyscy pracownicy
naukowi głosują na kandydatów z grona pracowników naukowych posiadających
tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego (23 mandaty).
Wybór Elektorów Kolegialnych z grona pracowników administracji
przeprowadzony zostanie na zebraniu wyborczym dla tej grupy pracowników.
Głosują wszyscy pracownicy administracyjni.
Informacja o czasie i miejscu obu tych zebrań wyborczych zostanie podana
w późniejszym terminie (według Kalendarza Wyborczego kampania wyborcza
i wybory elektorów powinny się odbyć między 14 marca a 27 kwietnia).
Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Uczelnianą Komisję Wyborczą,
CZYNNE PRAWO WYBORCZE (§ 147 p.2) mają następujący pracownicy SGH:
 Nauczyciele akademiccy – podstawowe miejsce pracy na pełnym etacie
 Inni pracownicy – zatrudnienie w SGH ( także na części etatu)
W przypadku przynależności do więcej niż 1 tytułu czynnego prawa –
zainteresowany musi najpóźniej na 7 dni przed wyborami złożyć pisemną
deklarację, z którego tytułu prawa czynnego skorzysta. W przeciwnym razie
rozstrzygnie tę kwestię UKW.
BIERNE PRAWO WYBORCZE mają następujące osoby:
 Nauczyciele akademiccy, którzy nie ukończyli 67 roku życia
 Profesorowie tytularni, którzy nie ukończyli 70 roku życia
 Inni pracownicy – pełen wymiar zatrudnienia
Biernego prawa wyborczego pozbawieni są: członkowie UKW, OKW, nie mogą
kandydować do organów kolegialnych i jednoosobowych (§ 147 p.9)
Listy wyborców w związku z wyborami Elektorów będą do wglądu w Biurze
Kolegium Analiz Ekonomicznych oraz w sekretariatach poszczególnych jednostek
Kolegium.
Z poważaniem
Ewa M. Syczewska (Przewodnicząca Okręgowej Komisji Wyborczej nr 1)

