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KOMUNIKAT NR 31
Uczelnianej Komisji Wyborczej
na kadencję 2020-2024
Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że zgodnie z harmonogramem wyborczym zgłaszanie kandydatów do Rady Uczelni jest możliwie w dniach 6-20.11.2020 r.
Zgodnie z § 23 ust. 2 załącznika nr 3 do Statutu ASP w Warszawie pt. Zasady dokonywania
wyborów, powołania i odwołania organów Akademii i ich członków kandydatów do Rady
Uczelni może zgłosić:
1)
rektor lub
2)
grupa co najmniej 5 członków senatu, w tym sprawozdawca.
Dokumentami niezbędnymi do zgłoszenia kandydata do Rady Uczelni są:
1. Uzasadnienie zgłoszenia kandydata do Rady Uczelni (uzasadnienie sporządza
JM Rektor dla kandydata przez siebie zgłoszonego lub Sprawozdawca, reprezentujący grupę co najmniej 5 członków senatu)
– wzór UKW_2020_UZG_RU_01,
2. Poparcie członka senatu dla kandydata do Rady Uczelni zgłoszonego przez Sprawozdawcę (w przypadku kandydata zgłoszonego przez grupę co najmniej 5 członków senatu)
– wzór UKW_2020_PZG_RU_01,
3. Oświadczenie kandydata do Rady Uczelni (wraz ze zgodą na kandydowanie)
– wzór UKW_2020_OKRU01,
4. Oświadczenie lustracyjne kandydata do Rady Uczelni lub informacja o jego uprzednim złożeniu (dotyczy osób urodzonych przed dniem 1.08.1972 r.),
5. Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych poświadczona za zgodność z oryginałem (w przypadku kandydata niebędącego członkiem wspólnoty uczelni).
Wzory ww. dokumentów dostępne są na stronie internetowej Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie w zakładce UCZELNIANA KOMISJA WYBORCZA:
https://ukw.asp.waw.pl/dokumenty-do-pobrania/.
W związku z ustanowieniem w kraju ograniczeń, wynikających z wystąpienia stanu epidemii COVID-19, Uczelniana Komisja Wyborcza podjęła decyzję o przyjmowaniu zgłoszeń
kandydatów do Rady Uczelni na dwa sposoby:
1. stacjonarnie
lub
2. korespondencyjnie.
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Ad. 1.
Członkowie Uczelnianej Komisji Wyborczej będą pełnić dyżury w budynku ASP przy
ul. Krakowskie Przedmieście 5 (Pałac Czapskich, parter, korytarz przed wejściem
do Rektoratu) w następujących terminach:
6.11.2020 r. (piątek) godz. 12:00-14:00,
10.11.2020 r. (wtorek) godz. 12:00-14:00,
13.11.2020 r. (piątek) godz. 12:00-14:00,
17.11.2020 r. (wtorek) godz. 12:00-14:00,
20.11.2020 r. (piątek) godz. 12:00-14:00.
Ad. 2.
Wypełnioną i podpisaną dokumentację (w oryginale) należy przesłać listem poleconym
za potwierdzeniem odbioru na adres:
Uczelniana Komisja Wyborcza
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
ul. Krakowskie Przedmieście 5
00-068 Warszawa
O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu.

Informujemy, że Uczelniana Komisja Wyborcza nie będzie rozpatrywała dokumentacji
w postaci skanów, zdjęć itp. przesłanej mailem, a jedynie oryginały dokumentów opatrzone własnoręcznym podpisem nadawcy (zgodnie z art. 78 § 1 Kodeksu cywilnego –
forma dokumentu ma zachowaną formę pisemną, jeśli jest podpisana własnoręcznie).
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