
 

 
 

Komunikat nr 32 
 Uczelnianej Komisji Wyborczej 

Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie 
z dnia 3 lutego 2023 r.  

 
W związku ze stwierdzeniem przez przewodniczącą Senatu Rektor AST prof. dr hab. Dorotę Segdę 
wygaśnięcia mandatu dr hab. Ewy Kaim i mandatu dr hab. Remigiusza Brzyka w Senacie, po 
zmianie stanowiska na ,,profesor uczelni”, Uczelniana Komisja  Wyborcza informuje, że wybory 
uzupełniające do Senatu:  

- 1 mandat w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych na pozostałych stanowiskach na 
Wydziale Aktorskim w Krakowie, 

- 1 mandat w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych na pozostałych stanowiskach na 
Wydziale Reżyserii Dramatu 

– odbędą się zgodnie z określonym niżej harmonogramem.  
 

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że kandydatów/kandydatki może zgłosić każdy 
członek wspólnoty Uczelni, w Krakowie, Wrocławiu i Bytomiu, t.j. nauczyciele akademiccy, 
pozostali pracownicy oraz studenci.   

Przyjmowanie zgłoszeń odbywać się będzie 13 lutego 2023 r. w godzinach 13.00-15.00: 

– w Krakowie przy ul. Straszewskiego 22,  

– w Bytomiu przy ul. Piłsudskiego 24a,  

– we Wrocławiu przy ul. Braniborskiej 59.  

Kandydatem/kandydatką do Senatu może zostać osoba, która: 
1) ma pełną zdolność do czynności prawnych; 
2) korzysta z pełni praw publicznych; 
3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe; 
4) nie była karana karą dyscyplinarną; 
5) 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1633, z 
późn. zm.),  nie  pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami (dotyczy 
osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r., osoby te są zobowiązane złożyć oświadczenie 
lustracyjne lub informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego); 

6) nie ukończyła 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji Senatu, t.j. do 1 września 
2020 r.  

 



Zgłaszanie kandydatów odbywać się będzie w obecności co najmniej dwóch członków Uczelnianej 
Komisji Wyborczej przez wrzucenie do urny karty ze zgłoszeniem. Wzór karty z nazwiskami osób 
posiadających bierne prawo wyborcze stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.   
Zgłoszenia może dokonać osoba posiadająca czynne prawo wyborcze tylko osobiście. 
Po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń i ich policzeniu na listy kandydatów wpisane zostaną w 
kolejności alfabetycznej osoby, które uzyskały co najmniej 3 zgłoszenia. 
Uczelniana Komisja Wyborcza zwróci się do osób, które uzyskały wymaganą liczbę zgłoszeń, o 
wyrażenie zgody na kandydowanie, złożenie oświadczenia potwierdzającego spełnianie 
wymaganych warunków oraz oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia.  
 
Głosowanie odbędzie się online w dniu 20 lutego 2023 r. w grupie pracowników zatrudnionych 
na pozostałych stanowiskach na Wydziale Aktorskim w Krakowie oraz w grupie pracowników 
zatrudnionych na pozostałych stanowiskach na Wydziale Reżyserii Dramatu w Krakowie. 
 
O dokładnym terminie i formie głosowania zostaną poinformowane uprawnione osoby.  
 
 

      Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej AST 
 

       dr hab. Beata Guczalska, prof. AST 


