
Regulamin oraz zasady i tryb przeprowadzenia wyboru elektora w wyborach Rady Głównej 
Szkolnictwa WyŜszego na X kadencję w PWSZ im. Witelona w Legnicy w grupie nauczycieli 
akademickich posiadających stopień naukowy doktora, zatrudnionych w uczelni jako 
podstawowym miejscu pracy w pełnym wymiarze godzin. 

 
§ 1 

 
1. Wybory elektora w PWSZ im. Witelona w Legnicy przeprowadza na zebraniu wyborczym 

nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora Uczelniana Komisja Wyborcza. 
2. W wyborach elektora biorą udział nauczyciele akademiccy, posiadający stopień naukowy doktora, 

zatrudnieni w uczelni jako podstawowym miejscu pracy w pełnym wymiarze godzin. 
 

§ 2 
 
Tryb, zasady i sposób przeprowadzenia wyborów 
1. Zgłaszanie kandydatów: kaŜdemu wyborcy przysługuje prawo zgłoszenia kandydatów. 
2. Kandydowanie wymaga zgody zainteresowanego, dopuszcza się zgłoszenie kandydatów spośród 

nieobecnych na zebraniu pod warunkiem, Ŝe zgoda na kandydowanie potwierdzona jest pisemnym 
oświadczeniem. 

3. Wybory są tajne. 
4. Wyborcy mogą głosować maksymalnie na jednego kandydata. 

 
§ 3 

 
1. Karty do głosowania sporządza Uczelniana Komisja Wyborcza. 
2. Karta do głosowania zawiera: 

1) informację o przedmiocie głosowania, 
2) nazwiska i imiona kandydatów w kolejności alfabetycznej, 
3) pieczęć Uczelni. 

3. Uczelniana Komisja Wyborcza ustala szczegółowe wzory kart do głosowania na kaŜde 
z głosowań. 

4. Uczelniana Komisja Wyborcza przygotowuje karty do głosowania w ilości równej liczbie 
wyborców posiadających czynne prawo wyborcze.  

 
§ 4 

 
1. Wybory mogą być uznane za waŜne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy 

ogółu uprawnionych. 
2. W przypadku braku kworum (1/2) Uczelniana Komisja Wyborcza zarządza wybory po upływie 

15 minut od godziny planowanych wyborów w wyznaczonym wcześniej terminie, wówczas 
wybory są waŜne bez względu na ilość wyborców głosujących w nowo ustalonym terminie (po 15 
minutach). W tym przypadku kworum ustala się z obecnej liczby wyborców. 

 
§ 5 

 
1. Karty do głosowania wydaje Uczelniana Komisja Wyborcza zgodnie z listami wyborczymi. 

KaŜdy wyborca otrzymuje jedną kartę do głosowania. 
2. Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej lub jego zastępca albo sekretarz przed wydaniem 

kart do głosowania informuje o zasadach waŜności głosów. 
3. Głos jest niewaŜny, jeśli: 
     1) oddany został na karcie niespełniającej warunków określonych w § 3 niniejszego regulaminu, 
     2) zaznaczenia dokonane na karcie nie pozwalają ustalić jednoznacznie woli wyborcy, 
     3) jeŜeli liczba nie skreślonych  kandydatów,  umieszczonych  na  karcie  wyborczej,  przekracza 

   liczbę mandatów. 
4. Dopisywanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk lub poczynienie dopisków nie 

wpływa na waŜność głosu. 
 

 
 



§ 6 
 
1. Wyborca dokonuje wyboru w sposób następujący: 

• aby wybrać kandydata naleŜy pozostawić jego nazwisko nie skreślone. 
• aby odrzucić kandydata naleŜy przekreślić jego nazwisko. 
• aby wstrzymać się od głosu naleŜy podkreślić nazwisko kandydata. 
Wyborca pozostawia nie skreślone nazwiska tylu kandydatów, ile jest mandatów do obsadzenia 
(moŜe pozostawić mniej). 

2. Wyborcy wrzucają karty do głosowania do urny. Za przygotowanie i zabezpieczenie urny 
odpowiada Uczelniana Komisja Wyborcza. 

3. Po oddaniu wszystkich kart do głosowania przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej lub 
jego zastępca albo sekretarz ogłasza przerwę w celu ustalenia wyników głosowania. 

4. Po przeliczeniu wszystkich głosów przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej lub jego 
zastępca albo sekretarz ogłasza koniec przerwy i podaje wyniki głosowania. 

 
§ 7 

 
1. Wybór uznaje się za dokonany, jeŜeli kandydat uzyskał więcej niŜ połowę waŜnie oddanych 

głosów. 
2. Mandat uzyskuje kandydat, którzy otrzymał w głosowaniu największą liczbę głosów.  
3. JeŜeli Ŝaden z kandydatów nie otrzymał większości, o której mowa powyŜej, przewodniczący 

zebrania wyborczego zarządza kolejne głosowanie, do którego przechodzą dwaj kandydaci, którzy 
uzyskali kolejno największą liczbę głosów. 

4. JeŜeli jeden z kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów zrezygnuje, to na 
jego miejsce wchodzi kandydat, który jako kolejny uzyskał największą liczbę głosów. JeŜeli 
następny z kandydatów zrezygnuje, to stosuje się odpowiednio zdanie pierwsze, aŜ do 
wyczerpania listy kandydatów. 

5. W sytuacji, kiedy kandydat uzyska więcej niŜ połowę waŜnie oddanych głosów osobę tę uznaje 
się za wybraną.  

6. W razie, gdy kandydaci otrzymają taką samą liczbę głosów komisja przeprowadza ponowne  
wybory spośród tych osób. 
 

§ 8 
 

1. W imieniu Uczelnianej Komisji Wyborczej wszystkie dokumenty podpisuje jej przewodniczący 
lub jego zastępca albo sekretarz, z wyjątkiem protokołów, które podpisują wszyscy obecni 
członkowie Uczelnianej Komisji Wyborczej. 

2. W sprawach dotyczących organizacji wyborów Uczelniana Komisja Wyborcza podejmuje 
uchwały większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos 
przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności jego zastępcy. 

3. Wszelkie decyzje lub informacje Uczelniana Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości 
w drodze komunikatów rozwieszanych w budynkach Uczelni oraz zamieszczanych na stronie 
internetowej Uczelni. 

 
§ 9 

 
1. Sekretarz Uczelnianej Komisji Wyborczej po zakończeniu głosowania sporządza protokół. 
2. Protokół Uczelnianej Komisji Wyborczej powinien opisywać w szczególności przebieg głosowań, 

podawać dokładne dane liczbowe o ich wynikach, ewentualnych zakłóceniach bądź zgłoszonych 
protestach wyborczych. 

 
§ 10 

 
1. Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej informuje kandydata o wyborze na elektora 

w wyborach Rady Głównej Szkolnictwa WyŜszego na X kadencję oraz o zasadach i datach 
ogólnopolskich zebrań wybranych elektorów. 

2. Uczelniana Komisja Wyborcza podaje wyniki wyborów publicznej wiadomości w drodze 
komunikatu. 

 
 



§ 11 
 

1. Protesty wyborcze moŜna wnosić na okoliczności mające bezpośredni związek z wyborami 
i mające istotny wpływ na waŜność wyborów. 

2. Protesty wyborcze mogą wnosić osoby posiadające bierne i czynne prawo wyborcze w liczbie co 
najmniej 5 osób. 

3. Protesty wyborcze moŜna wnosić wyłącznie w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem 
i wskazaniem skutków okoliczności podawanych w proteście wyborczym. 

4. Protesty wyborcze moŜna wnosić w terminie 3 dni od dnia wystąpienia okoliczności zgłaszanych 
w proteście, przy czym termin uznaje się za zachowany wyłącznie poprzez doręczenie protestu na 
ręce przewodniczącego, jego zastępcy lub sekretarza Uczelnianej Komisji Wyborczej. 

5. Protesty wyborcze rozpatruje Uczelniana Komisja Wyborcza w pełnym składzie niezwłocznie po 
ich otrzymaniu, zasięgając w razie konieczności opinii radcy prawnego Uczelni. 

6. Uczelniana Komisja Wyborcza rozstrzyga protest wyborczy w drodze uchwały. Uczelniana 
Komisja Wyborcza decyduje o uwzględnieniu lub odrzuceniu protestu. W przypadku 
uwzględnienia protestu wyborczego Uczelniana Komisja Wyborcza rozstrzyga o ewentualnym 
uniewaŜnieniu czynności wyborczych i ich powtórzeniu. Odpowiedź przekazywana jest na ręce 
składającego protest i zamieszczana w formie komunikatu na stronie internetowej Uczelni. 

7. Organem odwoławczym w stosunku do rozstrzygnięć Uczelnianej Komisji Wyborczej jest Rektor 
Uczelni. 

8. Odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji naleŜy złoŜyć w rektoracie Uczelni w terminie 3 dni od 
dnia zamieszczenia komunikatu na stronie internetowej Uczelni. 

9. Decyzja Rektora Uczelni jest ostateczna. 
 

§ 12 
 

1. Stwierdzenia waŜności wyborów dokonuje Uczelniana Komisja Wyborcza. 
2. Uczelniana Komisja Wyborcza stwierdza niewaŜność wyborów, jeśli doszło do raŜącego 

naruszenia zasad przeprowadzenia wyborów wynikających z ustawy, uchwały Nr 404/2009 Rady 
Głównej Szkolnictwa WyŜszego i niniejszego regulaminu, które miało bezpośredni wpływ na 
wyniki wyborów. Uczelniana Komisja Wyborcza stwierdzając niewaŜność wyborów ustala 
jednocześnie nowy terminarz wyborczy. 

3. Uczelniana Komisja Wyborcza podejmuje uchwałę w sprawie waŜności wyborów w terminie 
5 dni od dnia ostatniej czynności wyborczej. 

4. Komisja wyborcza podaje do publicznej wiadomości uchwałę w sprawie waŜności wyborów. 
5. Komisja Wyborcza przekazuje Centralnej Komisji Wyborczej Rady Głównej Szkolnictwa 

WyŜszego do dnia 31 lipca 2009 roku listę wybranych elektorów wraz z protokołem zebrania 
wyborczego. 

 
§ 13 

 
1. Uczelniana Komisja Wyborcza jest odpowiedzialna za przygotowanie i zabezpieczenie 

dokumentacji  dotyczącej wyborów. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Uczelniana Komisja 

Wyborcza. 
3. Wykładni przepisów prawa dotyczących wyborów dokonuje Uczelniana Komisja Wyborcza. 
 
 
 
 
 
 
         Przewodniczący 

Uczelnianej Komisji Wyborczej 
 

            mgr Robert Burba 
 
 
 
 


