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DZIAŁ I 
PRZEPISY OGÓLNE 

 
§ 1 

Ordynacja wyborcza określa zasady i tryb wyborów: 
1) do uczelnianej komisji wyborczej; 
2) do kolegium elektorów; 
3) rektora; 
4) do senatu; 
5) do rady uczelni. 

 
§ 2 

Wybory do uczelnianej komisji wyborczej, kolegium elektorów i organów Uczelni odbywają się 
kolejno w odrębnych terminach, z zastrzeżeniem że wybory odbywają się nie później  
niż do dnia: 

1) w przypadku uczelnianej komisji wyborczej – 15 grudnia roku poprzedzającego rok 
wyborów rektora; 

2) w przypadku kolegium elektorów – 28 lutego roku, w którym upływa kadencja; 
3) w przypadku rektora – 30 kwietnia roku, w którym upływa kadencja; 
4) w przypadku senatu – 31 maja roku, w którym upływa kadencja. 

 
§ 3 

1. Wybory do uczelnianej komisji wyborczej, kolegium elektorów i senatu odbywają się 
odrębnie dla każdego okręgu wyborczego. 

2. Wyboru przedstawicieli nauczycieli akademickich dokonuje się w okręgach wyborczych 
tworzonych w następujący sposób: 
1) nauczyciele akademiccy zatrudnieni w danym wydziale na stanowisku profesora lub 

profesora uczelni stanowią jeden okręg wyborczy; 
2) nauczyciele akademiccy zatrudnieni w danym wydziale na stanowiskach innych niż 

profesor i profesor uczelni stanowią jeden okręg wyborczy; 
3) nauczyciele akademiccy zatrudnieni w jednostkach innych niż wydział stanowią jeden 

okręg wyborczy. 
3. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi stanowią jeden okręg wyborczy. 
4. Osoby należące do okręgów wyborczych, o których mowa w ust. 2-3, wybierają swoich 

przedstawicieli ze swojego grona. 
 

§ 4 
1. Pracowników, którym przysługuje czynne prawo wyborcze, wpisuje się do spisu 

wyborców. Spis wyborców przygotowuje się odrębnie dla każdego okręgu wyborczego. 
2. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców. 
3. W przypadku posiadania czynnego prawa wyborczego z tytułu przynależności do różnych 

grup wspólnoty Uczelni, wyborca wskazuje jedną grupę, w ramach której będzie 
uprawniony do głosowania. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, wyborca składa rektorowi oświadczenie nie później 
niż w terminie do dnia 31 października roku poprzedzającego rok wyborów. 

5. Spis wyborców służy do przeprowadzenia głosowania w wyborach, które zostały 
zarządzone. 
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6. Uczelniana komisja wyborcza udostępnia wyborcy, na jego wniosek, informację  
o przynależności do okręgu wyborczego. 

 
§ 5 

1. W wyborach można głosować tylko osobiście. 
2. W tych samych wyborach głosować można tylko jeden raz. 
3. Udział w zebraniach wyborczych jest obowiązkowy. 
 

§ 6 
1. Na kartach do głosowania nazwiska i imiona kandydatów wymienia się w kolejności 

alfabetycznej. 
2. Wyborca głosuje, stawiając na karcie do głosowania znak „X” obok nazwiska kandydata, 

na którego oddaje swój głos. 
3. W przypadku gdy liczba mandatów do obsadzenia w danym okręgu wyborczym wynosi  

co najmniej dwa, wyborca stawia na karcie do głosowania znak „X” obok nazwisk 
kandydatów, na których oddaje swój głos, w liczbie nie większej niż liczba mandatów  
do obsadzenia. 

4. Mandaty uzyskują kandydaci w kolejności otrzymanej liczby głosów. 
5. W przypadku otrzymania przez co najmniej dwóch kandydatów liczby głosów 

uprawniającej do uzyskania mandatu, za wybranego uważa się tego kandydata, który 
otrzymał większą liczbę głosów. 

6. W przypadku otrzymania przez co najmniej dwóch kandydatów równej liczby głosów 
uprawniającej do uzyskania mandatu, przeprowadza się głosowanie ponowne. 

7. W przypadku gdy w wyborach zgłoszony został tylko jeden kandydat, karta do głosowania 
zawiera trzy warianty odpowiedzi: „Tak”, „Nie”, „Wstrzymuję się od głosu”. Wyborca 
głosując za wyborem kandydata stawia znak „X” w kratce oznaczonej słowem „Tak”. 
Postawienie znaku „X” w kratce oznaczonej słowem „Nie” oznacza, że głos został oddany 
przeciwko wyborowi kandydata. Postawienie znaku „X” w kratce oznaczonej słowami 
„Wstrzymuję się od głosu” nie powoduje nieważności głosu. 

8. W przypadku gdy w wyborach rektora zgłoszono co najmniej dwóch kandydatów, na karcie 
do głosowania po nazwiskach kandydatów umieszcza się pozycję „Wstrzymuję się  
od głosu”. Postawienie znaku „X” w kratce oznaczonej słowami „Wstrzymuję się od głosu” 
nie powoduje nieważności głosu. 

9. Postawienie znaku „X” przy większej liczbie kandydatów, niż wynika to z liczby mandatów 
do obsadzenia, powoduje nieważność głosu. 

10. Niepostawienie znaku „X” przy żadnym z nazwisk kandydatów powoduje nieważność 
głosu. 

11. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk albo poczynienie innych znaków 
lub dopisków powoduje nieważność głosu. 
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DZIAŁ II 
WYBORY DO UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

 
§ 7 

1. W skład uczelnianej komisji wyborczej wchodzi: 
1) po 1 przedstawicielu nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora 

albo profesora uczelni z każdego wydziału; 
2) po 1 przedstawicielu nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych 

niż profesor i profesor uczelni z każdego wydziału; 
3) 1 przedstawiciel nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach innych niż 

wydział; 
4) 4 przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi; 
5) 2 przedstawicieli studentów; 
6) 1 przedstawiciel doktorantów. 

2. Członkiem uczelnianej komisji wyborczej nie może być: 
1) członek kolegium elektorów; 
2) rektor; 
3) członek senatu; 
4) członek rady uczelni; 
5) kandydat do organów, o których mowa w pkt 1-4; 
6) osoba pełniąca funkcję kierowniczą w Uczelni; 
7) osoba karana karą dyscyplinarną. 

3. Tryb wyboru przedstawicieli studentów i doktorantów do uczelnianej komisji wyborczej 
oraz czas trwania ich członkostwa w komisji określa odpowiednio regulamin samorządu 
studenckiego oraz regulamin samorządu doktorantów. 

 
§ 8 

1. Termin przyjmowania pisemnych zgłoszeń kandydatów na członków uczelnianej komisji 
wyborczej określa rektor. Zgłoszenie kandydata wymaga uzyskania pisemnej zgody  
na kandydowanie. 

2. Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje członkom wspólnoty Uczelni w obrębie swojego 
okręgu wyborczego. 

 
§ 9 

1. Wyboru przedstawicieli do uczelnianej komisji wyborczej dokonuje się na zebraniach 
wyborczych poszczególnych okręgów wyborczych, o których mowa w § 3 ust. 2 i 3. 

2. Termin i miejsce zebrań wyborczych określa rektor. 
 

§ 10 
1. Zebraniu wyborczemu przewodniczy członek uczelnianej komisji wyborczej wskazany 

przez przewodniczącego uczelnianej komisji wyborczej. 
2. Zebrani wyłaniają komisję skrutacyjną większością głosów osób obecnych na zebraniu,  

w głosowaniu jawnym. 
3. Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być kandydat w wyborach będących 

przedmiotem zebrania wyborczego. 
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4. Z przebiegu zebrania wyborczego sporządza się protokół. Protokół sporządza członek 
uczelnianej komisji wyborczej. Przewodniczący zebrania wyborczego przekazuje protokół 
rektorowi. 

 
§ 11 

1. Wybór członków uczelnianej komisji wyborczej następuje w głosowaniu tajnym. 
2. Wybór uważa się za dokonany, jeżeli kandydat otrzymał więcej niż połowę ważnie 

oddanych głosów. 
3. W przypadku gdy kandydaci nie uzyskali wymaganej liczby głosów do obsadzenia 

wszystkich mandatów, przeprowadza się głosowanie ponowne. 
4. Do ponownego głosowania przechodzą kandydaci, którzy w pierwszym głosowaniu 

otrzymali kolejno największą liczbę głosów, z zastrzeżeniem że na każdy nieobsadzony 
mandat przypada nie więcej niż dwóch kandydatów. 

5. Za wybranych w głosowaniu ponownym uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali 
kolejno największą liczbę głosów. 
 

§ 12 
1. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej uczelnianej komisji wyborczej zwołuje rektor. 
2. Na posiedzeniu, o którym mowa w ust. 1, uczelniana komisja wyborcza wybiera ze swojego 

grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. Wybór następuje  
w głosowaniu tajnym. 

3. Do czasu wyboru przewodniczącego, pierwsze posiedzenie uczelnianej komisji wyborczej 
prowadzi rektor albo osoba wskazana przez rektora. 

4. Przewodniczący uczelnianej komisji wyborczej kieruje pracami komisji i reprezentuje ją  
na zewnątrz. 

 
§ 13 

1. Uczelniana komisja wyborcza podejmuje uchwały na posiedzeniach zwykłą większością 
głosów w obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków. 

2. Posiedzenia uczelnianej komisji wyborczej mogą być przeprowadzane przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej, zapewniających w szczególności: 
1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami; 
2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy 

posiedzenia mogą wypowiadać się w jego toku  
– z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa. 

 
§ 14 

Kadencja uczelnianej komisji wyborczej trwa 4 lata i upływa z chwilą wyboru komisji na nową 
kadencję, z zastrzeżeniem § 7 ust. 3. 

 
§ 15 

1. Członkostwo w uczelnianej komisji wyborczej wygasa w przypadku: 
1) śmierci; 
2) rezygnacji z członkostwa; 
3) prawomocnego orzeczenia kary dyscyplinarnej; 
4) utraty biernego prawa wyborczego; 
5) utraty prawa do reprezentowania danej grupy pracowniczej. 
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2. Wygaśnięcie członkostwa w uczelnianej komisji wyborczej stwierdza przewodniczący 
uczelnianej komisji wyborczej, a w przypadku przewodniczącego uczelnianej komisji 
wyborczej – rektor. 

3. W przypadku wygaśnięcia członkostwa w uczelnianej komisji wyborczej, nieobsadzony 
mandat przypada kandydatowi, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę 
głosów. 

4. W przypadku wygaśnięcia mandatu przewodniczącego uczelnianej komisji wyborczej, 
obowiązki przewodniczącego przejmuje wiceprzewodniczący. 

5. Do czasu uzupełnienia składu uczelnianej komisji wyborczej, komisja może działać  
i podejmować decyzje w składzie nie mniejszym niż połowa statutowej liczby członków. 

6. W przypadku braku możliwości działania uczelnianej komisji wyborczej w sposób 
określony w ust. 5, przeprowadza się wybory uzupełniające. 

7. Do wyborów uzupełniających stosuje się odpowiednio przepisy § 8-11. 
 

§ 16 
1. Do zadań uczelnianej komisji wyborczej należy w szczególności: 

1) ustalenie kalendarza czynności wyborczych; 
2) podział mandatów między okręgi wyborcze; 
3) organizacja i przeprowadzenie wyborów do uczelnianej komisji wyborczej na nową 

kadencję, kolegium elektorów, rektora, senatu, rady uczelni oraz przedstawicieli 
nauczycieli akademickich, o których mowa w § 52 ust. 2 pkt 3 statutu, do rad 
wydziałów; 

4) organizacja i przeprowadzenie głosowań w sprawie wyrażenia opinii o kandydatach  
na dziekanów wydziałów; 

5) nadzorowanie przebiegu wyborów; 
6) rozstrzyganie spraw z zakresu prawidłowości przebiegu wyborów; 
7) stwierdzenie nieważności wyborów w przypadku nieprawidłowego ich przebiegu; 
8) gromadzenie i zabezpieczenie dokumentacji wyborczej. 

2. W sprawach dotyczących wyborów nieuregulowanych w statucie i ordynacji wyborczej, 
decyzje podejmuje uczelniana komisja wyborcza. 

 
DZIAŁ III 

WYBORY DO KOLEGIUM ELEKTORÓW 
 

§ 17 
1. W skład kolegium elektorów wchodzi: 

1) 25 przedstawicieli nauczycieli akademickich zatrudnionych w wydziałach na 
stanowisku profesora albo profesora uczelni; 

2) 17 przedstawicieli nauczycieli akademickich zatrudnionych w wydziałach na 
stanowiskach innych niż profesor i profesor uczelni; 

3) 3 przedstawicieli nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach innych  
niż wydział; 

4) 6 przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi; 
5) 12 przedstawicieli studentów; 
6) 1 przedstawiciel doktorantów. 

2. Członkiem kolegium elektorów może być osoba, która spełnia wymagania określone  
w ustawie. 
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3. Tryb powołania do kolegium elektorów przedstawicieli studentów i doktorantów oraz czas 
trwania ich członkostwa w kolegium elektorów określa odpowiednio regulamin samorządu 
studenckiego oraz regulamin samorządu doktorantów. 

 
§ 18 

Podziału mandatów pomiędzy okręgi wyborcze w grupach pracowników, o których mowa  
w § 17 ust. 1 pkt 1 i 2, dokonuje uczelniana komisja wyborcza, proporcjonalnie do liczby 
nauczycieli akademickich tworzących dany okręg wyborczy na dzień 31 grudnia roku 
poprzedzającego rok wyborów, stosując metodę Sainte-Laguë. 

 
§ 19 

1. Uczelniana komisja wyborcza ogłasza termin przyjmowania pisemnych zgłoszeń 
kandydatów na elektorów. 

2. Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje każdemu członkowi wspólnoty Uczelni. 
3. Do zgłoszenia należy dołączyć pisemne oświadczenie kandydata o: 

1) wyrażeniu zgody na kandydowanie; 
2) spełnianiu wymagań określonych ustawie; 
3) wypełnieniu przez kandydata obowiązku, o którym mowa w ust. 4. 

4. Kandydat na członka kolegium elektorów urodzony przed dniem 1 sierpnia 1972 roku,  
z chwilą wyrażenia zgody na kandydowanie, składa rektorowi oświadczenie lustracyjne,  
o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu 
informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści 
tych dokumentów, albo informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego,  
o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy. 

5. Uczelniana komisja wyborcza ustala czy kandydat spełnia wymagania formalne. 
6. Po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń kandydatów, jednak nie później niż do 7 dni 

roboczych od upływu terminu, o którym mowa w ust. 1, uczelniana komisja wyborcza: 
1) podaje do wiadomości wspólnoty Uczelni listę kandydatów na elektorów; 
2) przygotowuje karty do głosowania. 

 
§ 20 

Wyboru przedstawicieli do kolegium elektorów dokonuje się na zebraniach wyborczych 
poszczególnych okręgów wyborczych, o których mowa w § 3 ust. 2 i 3. Przepisy § 10 i 11 stosuje 
się odpowiednio. 
 

§ 21 
1. Kadencja kolegium elektorów trwa 4 lata i upływa z chwilą wyboru kolegium elektorów  

na nową kadencję, z zastrzeżeniem § 17 ust. 3. 
2. Członkostwo w kolegium elektorów wygasa w przypadku: 

1) śmierci; 
2) rezygnacji z członkostwa; 
3) niezłożenia oświadczenia lustracyjnego albo informacji o uprzednim złożeniu 

oświadczenia lustracyjnego, o których mowa w § 19 ust. 4; 
4) zaprzestania spełniania wymagań określonych w ustawie; 
5) utraty prawa do reprezentowania danej grupy pracowniczej. 

3. Wygaśnięcie członkostwa w kolegium elektorów stwierdza przewodniczący uczelnianej 
komisji wyborczej. 
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4. W przypadku wygaśnięcia członkostwa w kolegium elektorów, nieobsadzony mandat 
przypada kandydatowi, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów. 

5. W przypadku niewyrażenia zgody na objęcie mandatu lub braku kandydata,  
o którym mowa w ust. 4, przeprowadza się wybory uzupełniające. 

6. Do wyborów uzupełniających stosuje się odpowiednio przepisy § 19 i 20. 
 

§ 22 
1. Pierwsze posiedzenie nowo wybranego kolegium elektorów zwołuje przewodniczący 

uczelnianej komisji wyborczej. 
2. Na posiedzeniu, o którym mowa w ust. 1, kolegium elektorów wybiera ze swojego grona 

przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. Wybór następuje w głosowaniu 
tajnym. 

3. Do czasu wyboru przewodniczącego, pierwsze posiedzenie nowo wybranego kolegium 
elektorów prowadzi przewodniczący uczelnianej komisji wyborczej. 

4. Przewodniczący kolegium elektorów kieruje pracami kolegium i reprezentuje je  
na zewnątrz. 

5. Do zadań przewodniczącego kolegium elektorów należy w szczególności: 
1) zawiadomienie ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki o wynikach 

wyborów rektora; 
2) stwierdzenie wygaśnięcia mandatu rektora w przypadkach określonych w ustawie. 

 
§ 23 

1. Kolegium elektorów podejmuje uchwały na posiedzeniach zwykłą większością głosów  
w obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków. 

2. Posiedzenia kolegium elektorów mogą być przeprowadzane przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej, zapewniających w szczególności: 
1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami; 
2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy 

posiedzenia mogą wypowiadać się w jego toku  
– z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa. 

 
DZIAŁ IV 

WYBORY REKTORA 
 

§ 24 
Rektora wybiera kolegium elektorów spośród kandydatów wskazanych przez radę uczelni. 

 
§ 25 

1. Uczelniana komisja wyborcza ogłasza termin przyjmowania pisemnych zgłoszeń 
kandydatów na rektora. 

2. Prawo zgłaszania kandydatów na rektora przysługuje członkom senatu oraz grupie  
co najmniej 10 pracowników Uczelni, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy. 

3. Do zgłoszenia należy dołączyć: 
1) pisemne oświadczenie kandydata o: 

a) wyrażeniu zgody na kandydowanie; 
b) spełnianiu wymagań określonych w ustawie; 
c) wypełnieniu przez kandydata obowiązku, o którym mowa w ust. 4; 
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2) charakterystykę osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych kandydata. 
4. Kandydat na rektora urodzony przed dniem 1 sierpnia 1972 r., z chwilą wyrażenia zgody 

na kandydowanie, składa kolegium elektorów oświadczenie lustracyjne, o którym mowa 
w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji  
o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych 
dokumentów, albo informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, o której 
mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy. 

5. Uczelniana komisja wyborcza ustala czy kandydat spełnia wymagania formalne. 
6. Po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń kandydatów uczelniana komisja wyborcza podaje 

do wiadomości wspólnoty Uczelni listę zgłoszonych kandydatów na rektora i przekazuje ją 
radzie uczelni. 

 
§ 26 

1. Rada uczelni zasięga opinii senatu o zgłoszonych kandydatach. 
2. Senat podejmuje uchwałę opiniującą bezwzględną większością głosów w obecności  

co najmniej połowy statutowej liczby członków, w głosowaniu tajnym. 
 

§ 27 
1. Rada uczelni, po zasięgnięciu opinii senatu, wskazuje co najmniej dwóch kandydatów  

na rektora spośród zgłoszonych kandydatów, z zastrzeżeniem ust. 2. 
2. W przypadku gdy zgłoszony został jeden kandydat, rada uczelni wskazuje jednego 

kandydata. 
3. Uchwały rady uczelni, o których mowa w ust. 1 i 2, zapadają bezwzględną większością 

głosów w obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków, w głosowaniu tajnym. 
4. Uczelniana komisja wyborcza podaje do wiadomości wspólnoty Uczelni listę kandydatów 

na rektora wskazanych przez radę uczelni i przekazuje ją kolegium elektorów. 
 

§ 28 
1. Kolegium elektorów wybiera rektora bezwzględną większością głosów w obecności  

co najmniej 2/3 statutowej liczby członków, w głosowaniu tajnym. 
2. W przypadku gdy żaden z kandydatów na rektora nie uzyska wymaganej liczby głosów, 

przeprowadza się głosowanie ponowne. 
3. W głosowaniu ponownym wyboru dokonuje się spośród dwóch kandydatów, którzy  

w pierwszym głosowaniu otrzymali największą liczbę głosów. Przepisy ust. 1 i 5 stosuje się 
odpowiednio. 

4. W przypadku gdy rada uczelni wskazała jednego kandydata, przepis ust. 1 stosuje się 
odpowiednio. 

5. W przypadku gdy kandydat, o którym mowa w ust. 4, nie uzyska wymaganej liczby głosów, 
uczelniana komisja wyborcza wyznacza kolejny termin przyjmowania zgłoszeń 
kandydatów na rektora. Przepisy ust. 1-4 i § 24-27 stosuje się odpowiednio. 

 
§ 29 

1. Kadencja rektora trwa 4 lata i rozpoczyna się w dniu 1 września roku, w którym został 
wybrany. 

2. W przypadku niedokonania wyboru rektora przed dniem, o którym mowa w ust. 1, 
obowiązki rektora – do dnia wyboru rektora – pełni osoba pełniąca dotychczas funkcję 
pierwszego zastępcy rektora. 
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§ 30 
1. Mandat rektora wygasa w przypadkach określonych w ustawie. 
2. Wygaśnięcie mandatu rektora stwierdza przewodniczący kolegium elektorów. 
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu rektora, nowego rektora na okres do końca kadencji 

wybiera kolegium elektorów. Przepisy § 24-28 stosuje się odpowiednio. 
4. W okresie od dnia stwierdzenia wygaśnięcia mandatu do dnia wyboru rektora, obowiązki 

rektora pełni prorektor będący pierwszym zastępcą rektora. 
 

§ 31 
1. Rektor może zostać odwołany przez kolegium elektorów większością co najmniej  

3/4 głosów w obecności co najmniej 2/3 jego statutowego składu, w głosowaniu tajnym. 
2. Wniosek o odwołanie rektora może być zgłoszony przez senat większością co najmniej  

1/2 głosów statutowego składu albo przez radę uczelni. 
3. W przypadku odwołania rektora przepis § 30 ust. 4 stosuje się odpowiednio. 
 

DZIAŁ V 
WYBORY DO SENATU 

 
§ 32 

1. W skład senatu wchodzą: 
1) rektor jako przewodniczący; 
2) 16 przedstawicieli nauczycieli akademickich zatrudnionych w wydziałach na 

stanowisku profesora albo profesora uczelni; 
3) 5 przedstawicieli nauczycieli akademickich zatrudnionych w wydziałach na 

stanowiskach innych niż profesor i profesor uczelni; 
4) 1 przedstawiciel nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach innych niż 

wydział; 
5) 2 przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi; 
6) 6 przedstawicieli studentów; 
7) 1 przedstawiciel doktorantów. 

2. Członkiem senatu może być osoba, która spełnia wymagania określone w ustawie. 
3. Tryb wyboru przedstawicieli studentów i doktorantów oraz czas trwania ich członkostwa 

w senacie określa odpowiednio regulamin samorządu studenckiego oraz regulamin 
samorządu doktorantów. 

 
§ 33 

Do wyborów do senatu przepisy § 18-20 i § 21 ust. 2-6 stosuje się odpowiednio. 
 

DZIAŁ VI 
WYBORY DO RADY UCZELNI 

 
§ 34 

1. W skład rady uczelni wchodzi: 
1) 6 członków powoływanych przez senat, w tym 3 osoby pochodzące spoza wspólnoty 

Uczelni; 
2) przewodniczący samorządu studenckiego. 

2. Członkiem rady uczelni może być osoba, która spełnia wymagania określone w ustawie. 
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§ 35 
1. Termin przyjmowania pisemnych zgłoszeń kandydatów na członków rady uczelni wyznacza 

uczelniana komisja wyborcza, nie później jednak niż do dnia 15 listopada roku 
poprzedzającego rok, w którym rozpoczyna się kadencja rady uczelni. 

2. Kandydatów na członków rady uczelni mogą zgłaszać: 
1) rektor; 
2) grupa co najmniej 5 członków senatu. 

3. Do zgłoszenia należy dołączyć: 
1) pisemne oświadczenie kandydata o: 

a) wyrażeniu zgody na kandydowanie; 
b) spełnianiu wymagań określonych w ustawie; 
c) wypełnieniu przez kandydata obowiązku, o którym mowa w ust. 4; 

2) życiorys zawodowy kandydata. 
4. Kandydat na członka rady uczelni urodzony przed dniem 1 sierpnia 1972 r., z chwilą 

wyrażenia zgody na kandydowanie, składa rektorowi oświadczenie lustracyjne, o którym 
mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji  
o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych 
dokumentów, albo informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, o której 
mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy. 

5. Uczelniana komisja wyborcza ustala czy kandydat spełnia wymagania formalne. 
6. Po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń kandydatów uczelniana komisja wyborcza podaje 

do wiadomości wspólnoty Uczelni listę zgłoszonych kandydatów i przekazuje ją rektorowi. 
 

§ 36 
1. Członków rady uczelni powołuje senat bezwzględną większością głosów w obecności  

co najmniej połowy swojego statutowego składu, w głosowaniu tajnym. 
2. W przypadku otrzymania wymaganej liczby głosów przez więcej niż trzech kandydatów  

z listy kandydatów pochodzących z lub spoza wspólnoty Uczelni, powołani do rady uczelni 
zostają kandydaci z danej listy, którzy otrzymali największą liczbę głosów.  

3. W przypadku otrzymania równej liczby głosów uprawniającej do uzyskania mandatu przez 
co najmniej dwóch kandydatów z listy kandydatów pochodzących z lub spoza wspólnoty 
Uczelni, przeprowadza się dodatkowe głosowanie obejmujące tych kandydatów. 
Członkiem rady uczelni zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów za jego 
powołaniem.  

4. W przypadku nieuzyskania bezwzględnej większości głosów przez wymaganą liczbę 
kandydatów pochodzących z lub spoza wspólnoty Uczelni, dopuszcza się możliwość 
zarządzenia ponownego głosowania nad kandydaturami, poczynając od kandydata, który 
uzyskał największą liczbę głosów.  

5. W przypadku niepowołania pełnego składu rady uczelni, przepisy ust. 1-4 i § 35 stosuje 
się odpowiednio. 

 
§ 37 

W przypadku zakończenia sprawowania funkcji przez przewodniczącego samorządu 
studenckiego przed końcem kadencji rady uczelni, jego członkostwo wygasa. Nowy 
przewodniczący samorządu studenckiego staje się członkiem rady uczelni z chwilą jego 
wyboru.  
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§ 38 
1. Członek rady uczelni, o którym mowa w § 34 ust. 1 pkt 1, może być odwołany przez senat 

większością co najmniej 2/3 głosów swojego statutowego składu, w głosowaniu tajnym. 
2. Wniosek o odwołanie członka rady uczelni może być zgłoszony przez rektora albo przez 

grupę co najmniej 8 członków senatu. 
3. Członkostwo w radzie uczelni wygasa w przypadkach określonych w ustawie.  
4. Wygaśnięcie członkostwa w radzie uczelni stwierdza przewodniczący senatu niezwłocznie 

po otrzymaniu informacji o zaistnieniu ku temu przesłanki.  
5. W przypadku ustania członkostwa w radzie uczelni, senat niezwłocznie powołuje nowego 

członka na okres do końca kadencji. 
 

DZIAŁ VII 
WYBORY ZDALNE 

 
§ 39 

1. W przypadkach uzasadnionych nadzwyczajnymi okolicznościami zagrażającymi życiu lub 
zdrowiu członków wspólnoty Uczelni, uczelniana komisja wyborcza może zarządzić 
przeprowadzenie wyborów do organów Uczelni i kolegium elektorów przy wykorzystaniu 
elektronicznego systemu głosowania, gwarantującego zachowanie tajności, 
bezpośredniości i bezpieczeństwa głosowania. 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, nie przeprowadza się zebrań wyborczych.  
 

§ 40 
Uczelniana komisja wyborcza podaje do wiadomości wspólnoty Uczelni termin 
przeprowadzenia wyborów przy wykorzystaniu elektronicznego systemu głosowania  
w sposób umożliwiający wyborcy wzięcie udziału w wyborach. 

 
§ 41 

1. Wyborca zapewnia we własnym zakresie odpowiedni sprzęt wraz z oprogramowaniem  
i dostępem do łącza internetowego, umożliwiający wzięcie udziału w wyborach 
przeprowadzanych przy wykorzystaniu elektronicznego systemu głosowania. 

2. W przypadku braku możliwości zapewnienia sprzętu, o którym mowa w ust. 1, wyborca 
może skorzystać ze stanowisk komputerowych znajdujących na terenie Uczelni. 

3. Potrzebę skorzystania ze stanowisk, o których mowa w ust. 2, należy zgłaszać  
do uczelnianej komisji wyborczej nie później niż na 3 dni robocze przed wyznaczoną datą 
przeprowadzenia wyborów. 

 
§ 42 

1. Uczelniana komisja wyborcza udostępnia wyborcy drogą elektroniczną, nie później niż  
na 3 dni robocze przed wyznaczoną datą wyborów, elektroniczną kartę do głosowania 
wraz z informacją o sposobie oddania głosu i warunkach jego ważności. 

2. Oddanie głosu możliwe jest wyłącznie w terminie określonym przez uczelnianą komisję 
wyborczą. 

3. Głos można oddać tylko raz, nie ma możliwości zmiany lub cofnięcia raz oddanego głosu. 
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§ 43 
1. Elektroniczna karta do głosowania zawiera uporządkowane w kolejności alfabetycznej 

nazwiska i imiona kandydatów oraz pozycje „wszyscy kandydaci” lub „żaden kandydat”,  
z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. W przypadku gdy liczba kandydatów odpowiada liczbie mandatów do obsadzenia,  
na elektronicznej karcie do głosowania nie umieszcza się pozycji „wszyscy kandydaci”. 

3. Wyborca głosuje zaznaczając na elektronicznej karcie do głosowania, w sposób ustalony 
przez uczelnianą komisję wyborczą, nazwiska kandydatów, na których oddaje swój głos,  
w liczbie nie większej niż liczba mandatów do obsadzenia albo pozycję „wszyscy 
kandydaci” lub „żaden kandydat”. 

4. Zaznaczenie pozycji „wszyscy kandydaci” albo „żaden kandydat” powoduje nieważność 
głosu. 

5. W przypadku gdy w wyborach zgłoszony został tylko jeden kandydat, przepis § 6 ust. 7 
stosuje się odpowiednio. 
 

§ 44 
1. W wyborach przeprowadzanych przy wykorzystaniu elektronicznego systemu głosowania 

nie powołuje się komisji skrutacyjnej. Wynik wyborów ustala uczelniana komisja wyborcza 
na podstawie danych zebranych w elektronicznym systemie głosowania 

2. W przypadku otrzymania przez co najmniej dwóch kandydatów liczby głosów 
uprawniającej do uzyskania mandatu, za wybranego uważa się tego kandydata, który 
otrzymał większą liczbę głosów. 

3. W przypadku otrzymania przez co najmniej dwóch kandydatów równej liczby głosów 
uprawniającej do uzyskania mandatu, uczelniana komisja wyborcza zarządza głosowanie 
ponowne, wyznaczając niezwłocznie termin jego przeprowadzenia. 

 
 

 


