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Załącznik Nr 7 do Statutu Politechniki Świętokrzyskiej 

przyjętego Uchwałą Senatu Nr 88/21 

z dnia 31 marca 2021 r. 

 

Ordynacja wyborcza 

 

Rozdział 1. Ogólne zasady wyborcze 

 

§ 1. [Zakres regulacji] 

1. Niniejsza ordynacja, zwana dalej „ordynacją”, stanowi załącznik do statutu i określa: 

1) szczegółowy tryb wyboru: 

a) Rektora, 

b) przedstawicieli pracowników do Senatu i Kolegium Elektorów, 

c) członków Rady Uczelni, 

d) przedstawicieli pracowników do rad wydziałów; 

2) zakres zadań, skład i tryb powoływania uczelnianej komisji wyborczej, zwanej dalej „komisją 

wyborczą”; 

3) skład, tryb powoływania i działania Kolegium Elektorów. 

2. Osoby posiadające czynne prawo wyborcze nazywa się w ordynacji wyborcami. 

3. Zasady, tryb wyboru i czas trwania kadencji przedstawicieli studentów i doktorantów w organach  

i podmiotach kolegialnych, o których mowa w ust. 1, określają regulaminy odpowiednio samorządu 

studenckiego i samorządu doktorantów. 

 

§ 2. [Ogólne zasady] 

Jeżeli statut nie stanowi inaczej, w wyborach obowiązują następujące zasady: 

1) czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom wspólnoty Uczelni; 

2) bierne prawo wyborcze określa ustawa oraz przepisy statutu; 

3) wybory Rektora są wyborami pośrednimi i są dokonywane przez Kolegium Elektorów; 

4) wybory przedstawicieli do Senatu, Kolegium Elektorów i rad wydziałów są jednostopniowe  

i bezpośrednie; 

5) każdemu z wyborców przysługuje prawo zgłaszania kandydatów, w takiej liczbie, jaka ma być 

wybrana w głosowaniu, w którym bierze udział; 

6) kandydowanie wymaga zgody zainteresowanego wyrażonej pisemnie lub ustnie, listy 

kandydatów w wyborach szereguje się alfabetycznie według nazwisk kandydatów; 

7) głosowanie jest tajne; 

8) wybranym zostaje kandydat, który uzyskał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów; 

9) wyborca może oddać głos tylko osobiście; 

10) każdemu wyborcy przysługuje jeden głos; 

11) wartości procentowe przy ustalaniu wyników głosowań przedstawia się do dwóch miejsc  

po przecinku; 

12) przedstawiciele poszczególnych grup wspólnoty Uczelni w Senacie oraz w Kolegium Elektorów 

są wybierani na zasadach określonych w statucie spośród i przez członków grupy, którą mają 

reprezentować; 

13) wyróżnia się 5 grup wyborczych: 

a) nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowisku profesora lub profesora uczelni, 

b) nauczyciele akademiccy zatrudnieni na pozostałych stanowiskach, 

c) pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi, 

d) studenci, 

e) doktoranci; 
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14) w przypadku wygaśnięcia mandatu członka Senatu, Rady Uczelni lub Kolegium Elektorów 

dokonuje się niezwłocznego uzupełnienia tego mandatu na zasadach określonych w statucie; 

15) w przypadku wygaśnięcia mandatu członka Senatu lub Kolegium Elektorów będącego 

pracownikiem Uczelni wybór uzupełniający następuje poprzez niezwłoczne obsadzenie wakatu 

przez osobę z tej samej grupy, która w wyborach uzyskała kolejno największą liczbę głosów,  

a nie otrzymała mandatu (pod warunkiem, że w wyniku wyborów uzyskała wymaganą 

większość głosów) lub organizuje się wybory uzupełniające w trybie określonym w uchwale 

wyborczej; 

16) z przeprowadzonych wyborów i czynności wyborczych sporządza się protokół według wzoru 

określonego przez komisję wyborczą. 

17) w okolicznościach zagrażających bezpieczeństwu, lub zdrowiu wyborców, lub gdy warunki 

techniczno-organizacyjne uniemożliwiałyby bezpośredni, osobisty udział wyborcy  

w głosowaniu lub wykonaniu innej określonej czynności wyborczej - możliwe jest - za zgodą 

Senatu - przeprowadzenie tych procedur w sposób zdalny, w tym z wykorzystaniem technologii 

informatycznych umożliwiających synchroniczną transmisję dźwięku i obrazu oraz 

oprogramowania umożliwiającego przeprowadzenie głosowań jawnych i tajnych. 

 

§ 3. [Zasady głosowania] 

1. Oddanie głosu w wyborach dokonuje się na zarejestrowanych kartach do głosowania opatrzonych 

pieczęcią komisji wyborczej. 

2. Głos na określonego kandydata oddaje się, stawiając na karcie do głosowania znak „x” w kratce  

z lewej strony obok jego nazwiska, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Jeżeli w głosowaniu bierze udział tylko jeden kandydat, głos na tego kandydata oddaje się, stawiając 

znak „x” w kratce oznaczonej słowem „TAK” z lewej strony obok nazwiska kandydata. Postawienie 

znaku „x” w kratce oznaczonej słowem „NIE” z lewej strony obok nazwiska tego kandydata oznacza, 

że jest to głos ważny, oddany przeciwko wyborowi kandydata. 

 

§ 4. [Przyczyny nieważności głosu] 

1. Głos jest nieważny, jeżeli: 

1) na karcie do głosowania postawiono znak „x” przy nazwiskach większej liczby kandydatów, niż 

jest miejsc do obsadzenia; 

2) w sytuacji, gdy jest tylko jeden kandydat, nie postawiono znaku „x” w żadnej kratce albo 

postawiono znaki „x” w obu kratkach; 

3) na karcie do głosowania nie postawiono znaku „x” obok nazwiska któregokolwiek  

z kandydatów. 

2. Głos jest nieważny także w przypadku gdy: 

1) został oddany na karcie wyborczej innej niż urzędowa; 

2) karta wyborcza została przedarta.  

 

§ 5. [Protesty wyborcze] 

1. Przeciwko ważności wyborów może być wniesiony protest z powodu naruszenia przepisów ustawy 

lub statutu. 

2. Protesty dotyczące wyborów wnosi się do komisji wyborczej w terminie trzech dni po 

przeprowadzonych wyborach.  

3. Protest może być wniesiony przez osoby uprawnione do głosowania, jak i kandydatów, którzy 

kandydowali w danych wyborach. 

4. Komisja wyborcza rozpatruje protesty w terminie pięciu dni roboczych. 

5. W wyniku rozpatrzenia protestu komisja wyborcza podejmuje uchwałę, w której: 



Strona 3 z 10 
 

1) odrzuca protest jako bezzasadny albo 

2) stwierdza nieważność wyboru i organizuje ponowne wybory w zakresie objętym 

unieważnieniem. 

6. Uchwały komisji wyborczej w sprawie protestów podejmowane są bezwzględną większością głosów 

w obecności co najmniej 2/3 składu komisji. 

7. Rozstrzygnięcia komisji wyborczej są ostateczne. 

 

§ 6. [Uchwała wyborcza] 

1. Nie później niż do dnia 31 stycznia roku wyborów, na wniosek komisji wyborczej Senat przyjmuje 

uchwałę wyborczą, która określa: 

1) rozdział mandatów w Senacie i Kolegium Elektorów na poszczególne wydziały, proporcjonalnie 

do liczby pracowników w grupach wyborczych, oraz na jednostki poza strukturą wydziałów 

łącznie, z zastrzeżeniem ust. 2; 

2) harmonogram wyborów do Kolegium Elektorów; 

3) harmonogram wyborów Rektora; 

4) harmonogram wyborów do Senatu; 

5) harmonogram wyborów Rady Uczelni; 

6) harmonogram wyborów do rad wydziałów; 

7) wzory kart do głosowania. 

2. Liczbę pracowników przyjmuje się według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok 

wyborów.  

3. W przypadku, jeżeli w wyniku rozdziału mandatów, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jednostkom poza 

strukturą wydziałów nie przysługuje żaden mandat w grupach, o których mowa w § 2 pkt 13 lit. a-b, 

wówczas wyborcy z tych jednostek wchodzą do odpowiednich grup wyborczych w ramach 

wydziału, któremu w wyniku rozdziału przysługuje największa liczba mandatów w danej grupie 

(przed zaokrągleniem ich liczby do liczb całkowitych). 

4. Karta do głosowania winna zawierać: 

1) nazwę wybieranego organu i czas kadencji; 

2) określenie grupy wyborczej i jej jednostki organizacyjnej w wyborach do Senatu i Kolegium 

Elektorów; 

3) nazwiska i imiona kandydatów w porządku alfabetycznym; 

4) zwięzłą informację o sposobie głosowania i skutkach wadliwego wypełnienia karty do 

głosowania; 

5) pieczęć komisji wyborczej; 

– przy czym karta do głosowania może być zadrukowana tylko po jednej stronie. 

 

Rozdział 2. Uczelniana komisja wyborcza 

 

§ 7. [Uczelniana komisja wyborcza] 

1. Do przeprowadzenia wyborów organów Uczelni, Kolegium Elektorów oraz przedstawicieli do rad 

wydziałów powoływana jest uczelniana komisja wyborcza, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 

ordynacji. 

2. Komisję wyborczą w składzie: 

1) po jednym przedstawicielu z każdego wydziału spośród nauczycieli akademickich, posiadających 

co najmniej stopień doktora habilitowanego; 

2) po jednym przedstawicielu z każdego wydziału spośród pozostałych nauczycieli akademickich; 

3) 3 przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi; 

4) przedstawiciel studentów wskazany przez właściwy organ samorządu studenckiego; 
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5) przedstawiciel doktorantów wskazany przez właściwy organ samorządu doktorantów; 

– powołuje Senat na wniosek Rektora, nie później niż do dnia 31 października roku poprzedzającego 

rok wyborów do Senatu. 

3. Kandydatów, o których mowa w ust. 2 pkt. 1-2, wskazują właściwe rady wydziałów. 

4. Kadencja komisji wyborczej wynosi 4 lata i trwa do czasu powołania przez Senat nowej komisji.  

5. W razie wygaśnięcia mandatu członka komisji w trakcie trwania kadencji Senat uzupełnia jej skład. 

Do uzupełnienia składu ust. 2-3 stosuje się odpowiednio. 

6. Spośród członków komisji Senat wybiera jej przewodniczącego oraz 2 zastępców. 

7. Mandat członka komisji wyborczej wygasa z chwilą wyrażenia zgody na kandydowanie  

w wyborach na Rektora, członka Senatu, członka Kolegium Elektorów lub członka Rady Uczelni. 

 

§ 8. [Obowiązki uczelnianej komisji wyborczej] 

Do zadań komisji wyborczej należy: 

1) opracowanie projektu uchwały wyborczej Senatu; 

2) organizowanie i przeprowadzanie wyborów w Uczelni z zapewnieniem warunków głosowania  

w sposób tajny; 

3) nadzór nad prawidłowością przeprowadzanych wyborów; 

4) weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod względem spełniania wymogów formalnych; 

5) sporządzanie list kandydatów; 

6) rozstrzyganie wątpliwości interpretacyjnych związanych z wyborami; 

7) stwierdzanie ważności wyborów, a w razie potrzeby zarządzanie głosowań lub wyborów 

uzupełniających; 

8) informowanie o wynikach wyborów, a w przypadku wyboru Rektora powiadomienie 

właściwego ministra; 

9) prowadzenie i zabezpieczenie dokumentacji wyborów; 

10) przygotowanie i doręczenie dokumentów potwierdzających wybór na funkcję Rektora  

i do pozostałych organów Politechniki; 

11) rozpatrywanie protestów wyborczych; 

12) wykonywanie innych kompetencji określonych w statucie; 

13) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących wyborów, nieuregulowanych  

w ustawie i statucie. 

 

Rozdział 3. Kolegium Elektorów 

 

§ 9. [Skład Kolegium Elektorów] 

1. Kolegium Elektorów jest organem wyborczym dokonującym wyboru Rektora. 

2. Kadencja Kolegium Elektorów trwa 4 lata. 

3. W skład Kolegium Elektorów wchodzi 71 osób, w tym: 

1) 37 przedstawicieli nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora lub 

profesora uczelni; 

2) 15 przedstawicieli nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż 

określone w pkt 1; 

3) 4 przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi; 

4) 15 przedstawicieli studentów i doktorantów, przy czym liczbę studentów i doktorantów ustala się 

proporcjonalnie do liczebności obu tych grup w Uczelni, a każda z tych grup jest reprezentowana 

przez co najmniej jednego przedstawiciela. 

4. W skład Kolegium Elektorów, w grupie o której mowa w ust. 3 pkt 1-2, może wchodzić tylko 

nauczyciel akademicki zatrudniony w Politechnice na podstawowym miejscu pracy. 
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5. W skład Kolegium Elektorów, w grupie o której mowa w ust. 3 pkt 3, może wchodzić tylko 

pracownik zatrudniony w Politechnice w pełnym wymiarze czasu pracy. 

6. Na pierwszym po wyborach posiedzeniu, zwołanym przez komisję wyborczą, Kolegium Elektorów 

wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza na okres kadencji Kolegium. 

7. Przewodniczący Kolegium Elektorów organizuje spotkania członków Kolegium z kandydatami  

w wyborach Rektora oraz dba o zgodny z ustawą i statutem przebieg wyborów Rektora. 

 

§ 10. [Zasady wyboru do Kolegium Elektorów] 

1. Przedstawicieli pracowników w Kolegium Elektorów wybiera się w obrębie grup pracowniczych,  

o których mowa w § 9 ust. 3 pkt 1-3.  

2. Kandydatów do Kolegium Elektorów wyborcy zgłaszają na karcie zgłoszeniowej, której wzór 

określa uchwała wyborcza, komisji wyborczej w terminie wskazanym w harmonogramie wyborów 

lub w ogłoszeniu komisji wyborczej. 

3. Zgłoszenie przez wyborcę osoby nieuprawnionej do kandydowania uważa się za nieważne. 

4. Kandydaci są umieszczani na liście do głosowania: 

1) po wyrażeniu przez nich zgody na kandydowanie oraz 

2) po stwierdzeniu przez właściwą komisję wyborczą, że przysługuje im bierne prawo wyborcze. 

5. Listy kandydatów w poszczególnych grupach pracowniczych podaje się do publicznej wiadomości 

co najmniej na 5 dni przed dniem głosowania. 

 

§ 11. [Głosowanie] 

1. Głosowanie przeprowadza się w terminie i miejscu ustalonym przez komisję wyborczą. 

2. Głosowanie odbywa się w obecności co najmniej trzech członków komisji wyborczej. 

3. Wszystkie głosowania są tajne i odbywają się przez osobiste wrzucenie głosu do urny wyborczej. 

Urna przed głosowaniem winna być komisyjnie sprawdzona i opieczętowana. 

4. Otrzymanie karty do głosowania wyborca potwierdza podpisem w spisie wyborców. 

5. Do Kolegium Elektorów wybrani zostają kandydaci, którzy w głosowaniu wyborczym uzyskają 

kolejno największą liczbę głosów, przy czym do wyboru wymagane jest uzyskanie bezwzględnej 

większości ważnie oddanych głosów. 

6. W przypadku nie obsadzenia w pierwszej turze wyborczej mandatów z powodu nie uzyskania przez 

kandydatów wymaganej większości, organizuje się dodatkowo nie więcej niż dwie tury głosowania, 

do których przechodzą kandydaci z kolejną największą liczbą głosów, przy czym liczba tych 

kandydatów nie może być większa niż liczba nieobsadzonych mandatów plus jeden. W przypadku 

jednakowej liczby głosów, liczbę kandydatów zwiększa się odpowiednio. 

7. Dodatkowa tura głosowania odbywa się w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników poprzedniego 

głosowania. 

8. Jeśli w wyniku głosowań nie zostaną obsadzone wszystkie mandaty w Kolegium Elektorów, 

wówczas komisja wyborcza ogłasza ponowny nabór kandydatów na nieobsadzony mandat lub 

mandaty oraz przeprowadza głosowanie na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. 

9. Z każdego głosowania komisja wyborcza sporządza protokół i podaje ustalone wyniki  

do wiadomości wspólnoty Uczelni. 

§ 12. [Uzupełnienie wakatu] 

W razie wygaśnięcia mandatu członka Kolegium Elektorów w trakcie kadencji, § 2 pkt 15 ordynacji 

stosuje się odpowiednio. 
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Rozdział 4. Wybór i odwołanie Rektora 

 

§ 13. [Organizacja wyborów] 

Rektora wybiera Kolegium Elektorów na zebraniu wyborczym zwołanym i przeprowadzanym przez 

komisję wyborczą, z zastrzeżeniem § 14-20 ordynacji. 

 

§ 14. [Wstępne zgłaszanie kandydatów] 

1. Prawo wstępnego zgłaszania kandydatów mają wszyscy członkowie wspólnoty Uczelni. 

2. Każdy z członków wspólnoty Uczelni może zgłosić nie więcej niż 1 kandydata. Zgłoszenia 

dokonuje się na karcie zgłoszenia kandydata, której wzór określa uchwała wyborcza. 

3. Karty zgłoszenia kandydata wydaje i zgłoszenia przyjmuje przewodniczący komisji wyborczej. 

4. Wydanie karty wyborca potwierdza własnoręcznym podpisem.  

5. Wypełnione zgłoszenia zgłaszający składają w zabezpieczonej urnie, nad którą pieczę sprawuje 

przewodniczący komisji wyborczej. 

6. Po upływie terminu na zgłaszanie kandydatów komisja wyborcza dokonuje weryfikacji 

zgłoszonych kandydatur zgodnie z § 15 ordynacji. 

 

§ 15. [Weryfikacja kandydatów] 

1. Komisja wyborcza weryfikuje karty zgłoszenia, sporządza listę kandydatów oraz podaje liczbę 

osób zgłaszających poszczególnych kandydatów. 

2. Karty zgłoszenia nieposiadające pieczęci komisji wyborczej lub wskazujące więcej niż jednego 

kandydata są nieważne i nie są brane pod uwagę. 

3. Zgłoszenie przez wyborcę osoby nieuprawnionej do kandydowania jest nieważne,  

a zgłaszającemu nie przysługuje prawo do ponownego zgłoszenia kandydata. 

4. Przewodniczący komisji wyborczej zwraca się do kandydatów, o których mowa w ust. 1,  

z zapytaniem o wyrażenie zgody na kandydowanie. Niezajęcie stanowiska przez kandydata  

w terminie 7 dni od zapytania uważa się za niewyrażenie zgody. 

5. Przewodniczący komisji wyborczej przekazuje przewodniczącemu Senatu listę kandydatów, którzy 

wyrazili zgodę na kandydowanie, celem zaopiniowania przez Senat. 

 

§ 16. [Opiniowanie przez Senat] 

1. Opiniowanie kandydatów, o których mowa w § 15 ust. 5 ordynacji, następuje na nadzwyczajnym 

posiedzeniu Senatu zwołanym w tym celu. 

2. Przewodniczący komisji wyborczej przedstawia listę kandydatów wraz z liczbą głosów poparcia, 

jakie uzyskali na etapie zgłaszania. 

3. Głosowanie w sprawie wyrażenia opinii jest tajne i odbywa się osobno na każdego z kandydatów.  

 

§ 17. [Ostateczne zgłoszenie kandydatów] 

1. Ostatecznego zgłoszenia kandydatów, spośród których Kolegium Elektorów dokona wyboru 

Rektora, dokonuje Rada Uczelni spośród osób zaopiniowanych przez Senat. 

2. Wskazanie kandydatów następuje w drodze uchwały Rady Uczelni podjętej w głosowaniu tajnym 

większością co najmniej 5/7 składu Rady. 

3. Listę ostatecznie zgłoszonych kandydatów podaje się do wiadomości wspólnoty Uczelni, w tym na 

stronie internetowej Uczelni. 
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§ 18. [Kampania wyborcza] 

1. Przed zwołaniem zebrania wyborczego Kolegium Elektorów przewodniczący Kolegium  

Elektorów może na wniosek kandydatów organizować otwarte spotkania wyborców z kandydatami 

lub debaty samych kandydatów. Udział kandydata w spotkaniu lub debacie jest dobrowolny. 

2. Kandydat może umieszczać własne informacje przedwyborcze na tablicach komisji wyborczej oraz 

na stronie internetowej Uczelni. 

3. Kampania wyborcza może przyjąć formy inne niż określone w ust. 1-2.  

4. Wszystkie formy prowadzenia kampanii wyborczej mogą się odbywać pod warunkiem 

poszanowania przepisów prawa, w tym praw pozostałych kandydatów. 

5. Kampania wyborcza kończy się najpóźniej na 24 godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia 

zebrania wyborczego. 

 

§ 19. [Organizacja posiedzenia wyborczego Kolegium Elektorów] 

1. W posiedzeniu wyborczym Kolegium Elektorów dla wyboru Rektora uczestniczyć powinni 

zgłoszeni kandydaci oraz co najmniej 3 członków komisji wyborczej, w tym jej przewodniczący.  

W nadzwyczajnych przypadkach obecność kandydata nie jest wymagana. 

2. Posiedzenie wyborcze otwiera przewodniczący Kolegium Elektorów, który przedstawia kandydatów 

do objęcia funkcji Rektora. 

3. Kandydaci na stanowisko Rektora mogą zaprezentować swoje poglądy na zasadnicze sprawy 

Uczelni. 

4. Każdy obecny na zebraniu wyborczym członek Kolegium Elektorów otrzymuje z komisji wyborczej 

kartę do głosowania z listą kandydatów oraz numerem kolejnej tury głosowania, którą po dokonaniu 

wyboru umieszcza w urnie wyborczej. 

 

§ 20. [Wybór Rektora] 

1. Wybranym na Rektora zostaje kandydat, który uzyskał bezwzględną większość głosów Kolegium 

Elektorów.  

2. Jeżeli liczba kandydatów na Rektora jest większa niż 2, i w pierwszym głosowaniu nie dojdzie do 

wyboru Rektora, zarządza się kolejne głosowanie, w którym biorą udział dwaj kandydaci, którzy 

uzyskali w pierwszej turze największą liczbę głosów. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało 

taką samą liczbę głosów pozwalającą na udział w kolejnym głosowaniu, wówczas uwzględniani są 

w nim wszyscy ci kandydaci. 

3. Jeśli w wyniku głosowania, w którym wzięło udział dwóch kandydatów, każdy z nich otrzymał taką 

samą liczbę głosów, wówczas przeprowadza się powtórne głosowanie, po krótkiej przerwie 

zarządzonej przez przewodniczącego kolegium.  

4. Jeżeli: 

1) w wyborach brał udział tylko jeden kandydat i w głosowaniu wyborczym nie uzyskał 

bezwzględnej większości głosów albo 

2) w wyniku postępowania, o którym mowa w ust. 2 i 3, Rektor nie zostanie wybrany; 

– wybory powtarza się w terminie 7 dni, stosując odpowiednio przepisy § 14-20 ordynacji. 

5. Jeśli na drugim zebraniu wyborczym Rektor nie zostanie wybrany, wówczas o dalszym 

postępowaniu decyduje komisja wyborcza w porozumieniu z przewodniczącym Kolegium 

Elektorów. 

6. Z każdego głosowania komisja wyborcza sporządza protokół według wzoru określonego uchwałą 

wyborczą, podpisany przez członków komisji. Wyniki głosowania ogłasza przewodniczący komisji 

wyborczej. 
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§ 21. [Rektor-elekt] 

1. Osoba wybrana na Rektora zgodnie z § 20 ordynacji do czasu rozpoczęcia kadencji jest  

Rektorem-elektem. 

2. Przewodniczący komisji wyborczej niezwłocznie przekazuje Rektorowi-elektowi akt wyboru  

i powiadamia właściwego ministra o dokonanym wyborze Rektora. 

3. Ustępujący Rektor stwarza warunki prawne i organizacyjne umożliwiające Rektorowi-elektowi 

sprawne objęcie funkcji z dniem rozpoczęcia kadencji. 

4. W sprawach dotyczących procedury wyboru Rektora, nieuregulowanych w statucie, decyduje 

komisja wyborcza wspólnie z Kolegium Elektorów, które w tym przedmiocie podejmuje decyzje  

w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. 

5. Rektor-elekt może przed rozpoczęciem swojej kadencji rektorskiej występować: 

1) do właściwych ciał kolegialnych o zaopiniowanie kandydatur do pełnienia funkcji 

kierowniczych; 

2) do właściwych organów samorządu studenckiego lub samorządu doktorantów z wnioskiem 

o wyrażenie zgody na powołanie określonych osób na funkcje kierownicze, do obowiązków 

których należeć będą odpowiednio sprawy studenckie lub doktoranckie. 

6. Powołanie osób o których mowa w ust. 5 może nastąpić nie wcześniej niż z dniem rozpoczęcia 

kadencji Rektora. Z wnioskami o uzgodnienie o których mowa w ust. 5 pkt 2, Rektor-elekt nie może 

wystąpić w miesiącach lipcu i sierpniu. 

 

Rozdział 5. Wybory do Senatu 

 

§ 22. [Organizacja wyborów do Senatu] 

W wyborach do Senatu przedstawicieli nauczycieli akademickich i pracowników niebędących 

nauczycielami akademickimi stosuje się przepisy niniejszej ordynacji, w tym odpowiednio: przepisy 

§ 9 ust. 4 i 5 oraz § 10 – 11.  

 

Rozdział 6. Wybór Rady Uczelni 

 

§ 23. [Organizacja wyborów] 

1. Wyboru członków Rady Uczelni dokonuje Senat. 

2. Wybory przeprowadza komisja wyborcza. 

 

§ 24. [Zgłaszanie kandydatów] 

1. Kandydatów do Rady Uczelni może zgłosić: 

1) Rektor; 

2) grupa wszystkich dziekanów wydziałów; 

3) grupa wszystkich dyrektorów naukowych dyscyplin. 

2. Zgłoszenia kandydata dokonuje się na piśmie. Zgłoszenie winno posiadać pisemne uzasadnienie oraz 

podpisy osób zgłaszających kandydata. 

3. Każda grupa, o której mowa w ust. 1 pkt. 2 i 3, może zgłosić nie więcej niż jednego kandydata 

będącego pracownikiem Uczelni i nie więcej niż jednego kandydata spoza wspólnoty Uczelni. 

Rektor może zgłosić nie więcej niż 3 kandydatów będących pracownikami Uczelni i nie więcej niż 

3 kandydatów spoza wspólnoty Uczelni. 

4. Zgłoszenie kandydata wymaga jego pisemnej zgody oraz oświadczenia o spełnianiu wymagań 

określonych w statucie. Wzór zgody i oświadczenia określa uchwała wyborcza. 

5. Kandydatów zgłasza się w terminie określonym w harmonogramie wyborów do Rady Uczelni. 
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§ 25. [Weryfikacja kandydatur do Rady Uczelni] 

1. W ciągu 7 dni od upływu terminu na zgłaszanie kandydatów komisja wyborcza dokonuje weryfikacji 

formalnej zgłoszonych kandydatur. 

2. Jeżeli kandydat został zgłoszony z naruszeniem zasad określonych w uchwale lub nie spełnia 

któregokolwiek z wymogów formalnych, komisja wyborcza odrzuca kandydaturę. Odrzucenie 

kandydatury jest ostateczne. 

3. Na podstawie pozytywnie zweryfikowanych kandydatur tworzy się listy kandydatów dla grupy 

kandydatów ze wspólnoty Uczelni i grupy kandydatów spoza tej wspólnoty.  

4. Przewodniczący komisji wyborczej lub osoba przez niego upoważniona przekazuje Rektorowi listy, 

o których mowa w ust. 3, nie później niż w ciągu 14 dni od upływu terminu na zgłaszanie 

kandydatów. 

5. Jeżeli w wyniku weryfikacji liczba kandydatów będzie mniejsza niż liczba miejsc w Radzie Uczelni 

w grupach pochodzących z wyboru, komisja wyborcza niezwłocznie wyznacza nowy termin na 

zgłaszanie kandydatów, jednak nie krótszy niż 3 dni od dnia jego ogłoszenia. W przypadku nowego 

terminu § 24 ordynacji stosuje się odpowiednio. 

6. Po upływie dodatkowego terminu na zgłoszenia ust. 1-5 stosuje się odpowiednio, przy czym na 

listach kandydatów uwzględnia się wszystkich dotychczas pozytywnie zweryfikowanych 

kandydatów. 

7. Rektor niezwłocznie przedstawia na stronie internetowej Uczelni sylwetki kandydatów do Rady 

Uczelni, zawierające ich krótką charakterystykę i informację o karierze zawodowej. 

 

§ 26. [Wybór członków Rady Uczelni] 

1. Senat dokonuje wyboru członków Rady Uczelni w głosowaniu tajnym, w obecności co najmniej  

2/3 statutowego składu Senatu. 

2. Głosowania w sprawie wyboru członków Rady Uczelni przeprowadza komisja wyborcza w składzie 

co najmniej 3 osób, w tym przewodniczącego komisji. 

3. Głosowania poprzedzają prezentacje kandydatów. Prezentacji kandydata zgłoszonego przez grupę 

dziekanów lub dyrektorów naukowych dyscyplin dokonuje sprawozdawca wyznaczony przez  

tę grupę. Prezentacji kandydatów zgłoszonych przez Rektora dokonuje Rektor lub upoważniona 

przez niego osoba. 

4. Senat dokonuje wyboru w głosowaniach przeprowadzonych osobno dla wybieralnych grup 

członków Rady.  

5. Do Rady Uczelni wybrane zostają osoby, które w głosowaniach uzyskały kolejną największą liczbę 

głosów, przy czym do wyboru wymagane jest uzyskanie bezwzględnej większości głosów. 

6. W przypadku gdyby więcej niż jeden kandydat uzyskał taką samą liczbę głosów uprawniającą  

do powołania do Rady Uczelni, przekraczając tym samym liczbę mandatów do obsadzenia w danej 

grupie, głosowanie przeprowadza się ponownie spośród tych kandydatów. 

7. Jeżeli w wyniku zastosowania procedury, określonej w ust. 5 i 6, nie dojdzie do obsadzenia 

wszystkich mandatów przypadających dla danej grupy, głosowanie przeprowadza się ponownie, 

przy czym do Rady Uczelni powołane zostają osoby, które uzyskały kolejną największą łączną liczbę 

głosów w głosowaniach, o których mowa w ust. 5-6. 

8. Jeżeli w wyniku zastosowania procedury określonej w ust. 7 nie uda się obsadzić wszystkich 

mandatów, procedurę powtarza się odpowiednio, aż do obsadzenia wszystkich mandatów. 
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§ 27. [Wybór przewodniczącego Rady Uczelni] 

1. Wyboru przewodniczącego Rady Uczelni na wniosek Rektora dokonuje Senat spośród osób 

wybranych do Rady spoza wspólnoty Uczelni.  

2. Jeśli zgłoszony przez Rektora kandydat na przewodniczącego Rady Uczelni nie uzyska 

bezwzględnej większości głosów, Rektor zgłasza kolejnego kandydata, aż do obsadzenia tej funkcji. 

3. Wyboru przewodniczącego dokonuje się bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym,  

w obecności co najmniej 2/3 statutowego składu Senatu. 

 

§ 28. [Uzupełnienie składu] 

1. W razie wygaśnięcia w trakcie kadencji mandatu członka Rady Uczelni Senat niezwłocznie powołuje 

w to miejsce nowego członka Rady Uczelni. Do powołania nowego członka stosuje się 

postanowienia § 24-26 ordynacji. 

2. Z dniem zakończenia sprawowania funkcji przez przewodniczącego samorządu studenckiego jego 

członkostwo w Radzie Uczelni wygasa. Nowy przewodniczący samorządu studenckiego z dniem 

wyboru na tę funkcję staje się członkiem Rady Uczelni.  

 

Rozdział 7. Wybory do rad wydziałów 

 

§ 29. [Odpowiednie stosowanie] 

1. Do rad wydziałów przeprowadza się wybory w celu wyłonienia przedstawicieli, o których mowa  

w § 38 ust. 2 pkt 4 statutu. 

2. Do wyborów, o których mowa w ust. 1, przepisy ordynacji stosuje się odpowiednio, przy czym 

wybory odbywają się na zebraniach wyborczych poszczególnych wydziałów, a wyboru 

przedstawicieli dokonują spośród siebie nauczyciele akademiccy posiadający stopień doktora. 

3. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna wyłoniona na zebraniu wyborczym. 

4. W organizacji wyborów i w zebraniu wyborczym uczestniczy przedstawiciel komisji wyborczej, 

który służy pomocą w przeprowadzeniu głosowania i sporządzeniu dokumentacji wyborczej. 


