
KOMUNIKAT NR 1/111116 

UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ 


PWSZ 1M. WITELONA W LEGNICY 

z dnia 25 maja 2016 r. 


zawierajC\cy kalendarium i zasady przeprowadzania wyborow 
przedstawicieli nauczycieli akademickich Wydzialu Nauk Technicznych 
i Ekonomicznych do Senatu Panstwowej Wyzszej Szkoly Zawodowej 
im. Witelona w Legnicy. 

Na podstawie przepis6w § 33 statutu Panstwowej Wyzszej Szkoty Zawodowej 

im. Witelona w Legnicy Uczelniana komisja wyborcza zwana dalej komisjq informuje, 

ze zebranie wyborcze nauczycieli reprezentujqcych Wydziat Nauk Technicznych 

i Ekonomicznych odb~dzie si~ w dniu 2 czerwca 0 godz. 13.00 w sali 245A. 

P rzewod n iczqcy 
Uczelnian~Komisji Wyborczej 

\ I_~ 
mgr Robert Burba 



REGULAMIN WYBOROW PRZEDST A WICIELI DO ORGANOW 

KOLEGIALNYCH I ORGANU WYBORCZEGO PANSTWOWEJ WYZSZEJ 


SZKOLY ZA WODOWEJ 1M. WITELONA W LEGNICY 

Rozdziall 

Przepisy ogolne 

§ 1 
Wybory w Panstwowej Wyzszej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy, zwanej dalej Uczelni~ 

odbywaj~ siy zgodnie z ustawq z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo 0 szkolnictwie wyzszym (Dz. U. 2012 
poz. 572 t.j. ), zwanq dalej "Ustaw~", Statutem Panstwowej Wyzszej Szkoly Zawodowej im. Witelona 
w Legnicy, zwanym dalej "Statutem Uczelni" oraz niniejszym regulaminem. 

§2 
Regulamin okresla tryb oraz szczegolow~ organizacjy wybor6w. 

§3 
I. 	 Czynne prawo wyborcze przysluguje nauczycielom akademickim zatrudnionym w Uczelni jako 

podstawowym i dodatkowym miejscu pracy, pracownikom niebydqcym nauczycielami akademickimi 
oraz studentom ( tryb wyboru okreSla regulamin samorz~du studenckiego ). 

2. 	 Bierne prawo wyborcze przysluguje nauczycielom akademickim zatrudnionym w uczelni jako 
podstawowym miejscu pracy, ktorzy nie UkOllCzyli szescdziesi~tego siodmego roku zycia, 
a w przypadku osob posiadaj~cych tytul profesora siedemdziesiqtego roku zycia, 
pracownikom niebydqcym nauczycielami akademickimi, zatrudnionym w pelnym wymiarze czasu 
pracy oraz studentom ( tryb wyboru okreSla regulamin samorz~du studenckiego ). 

3. 	 Kazdy wyborca posiadaj<jcy czynne prawo wyborcze ma prawo zgbszania kandydatow. 
4. 	 Kandydat, formalnie nie zgloszony, nie jest brany pod uwagy. 
5. 	 Kandydat moze wycofac zgody na kandydowanie do chwili rozpoczycia glosowania. Cofniycia 

zgody na kandydowanie dokonuje siy w formie pisemnej na ryce sekretarza Uczelnianej Komisji 
Wyborczej. 

§4 
I. 	 W wyborach glosowac mozna tylko osobiscie . 
2. 	 Nie moze kandydowac osoba byd<jca w danych wyborach czlonkiem komisji wyborczej. 

§5 
Wybory przeprowadza si y w glosowaniu tajnym zgodnie z procedur<j okreslon<j w niniejszym 
regulaminie. 

§6 
1. 	 Uczelniana Komisja Wyborcza oglasza terminarz wyborczy, w ktorym podaje czas i mleJsce 

przeprowadzenia spotkan wyborczych i glosowan oraz inne terminy zwiqzane z procedur<j wyborcz<j. 
2. 	 Komunikat Uczelnianej Komisji Wyborczej zawieraj<jcy terminarz wyborczy podlega rozwieszeniu 

w budynkach Uczelni oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Uczelni w takim terminie i w taki 
spos6b, aby wyborca mial mozliwosc udzialu w wyborach. 

§7 

I. 	 Wybory przeprowadza Uczelniana Komisja Wyborcza. 
2. 	 Uczelniana Komisja Wyborcza ustala listy pracownik6w posiadaj<jcych czynne prawo wyborcze i listy 

pracownik6w posiadajqcych bierne prawo wyborcze. 
3. 	 Kaida lista zawiera nazwiska i imiona pracownikow w kolejnosci alfabetycznej. 

Kaidemu przysluguje prawo wgl<jdu W listy wyborcze. Listy wyborcze S<j do wgl<jdu u sekretarza 
Uczelnianej Komisji Wyborczej. 



Rozdzial2 


Wybory 


§8 
I. 	 Karty do glosowania sporzqdza Uczelniana Komisja Wyborcza. 
2. 	 Karta do glosowania zawiera: 

I) informacjy 0 przedmiocie glosowania, 
2) nazwiska i imiona kandydat6w w kolejnosci alfabetycznej, 
3) pieczyc Uczelni. 

3. 	 Uczelniana Komisja wyborcza ustala szczeg610we wzory kart do glosowania na kaide z glosowan. 
4. 	 Uczelniana Komisja Wyborcza przygotowuje karty do glosowania w ilosci r6wnej liczbie wyborc6w 

posiadajqcych czynne prawo wyborcze. 
5. 	 Po zakonczeniu glosowania Uczelniana Komisja Wyborcza ustala Jiczby niewykorzystanych kart do 

glosowania i nastypnie zabezpiecza je. 

§9 
I. 	 Do waznosci wybor6w konieczny jest udzial co najmniej 1/2 uprawnionych do glosowania. 

W przypadku nie spelnienia tego warunku, zarzqdza siy drugi termin wybor6w w tym samym dniu, 
przy czym dla waznosci wybor6w wystarcza udzial 114 uprawnionych do glosowania. 

2. 	 Karty do glosowania wydaje Uczelniana Komisja Wyborcza zgodnie z listami wyborczymi. Kaidy 
wyborca otrzymuje jednq karty do glosowania. 

3. 	 Przewodniczqcy Uczelnianej Komisji Wyborczej Jub jego zastypca albo sekretarz przed wydaniem kart 
do glosowania informuje 0 zasadach waznosci glos6w. 

4. 	 Glos jest niewazny, jesJi : 
1) odd any zostal na karcie niespelniajqcej warunk6w okresJonych w § 8 niniejszego regulaminu, 
2) zaznaczenia dokonane na karcie nie pozwaJajq ustalic jednoznacznie woJi wyborcy, 
3) jezeli liczba nie skresJonych kandydat6w, umieszczonych na karcie wyborczej, przekracza liczby 

mandat6w. 
5. 	 Dopisywanie na karcie do glosowania dodatkowych nazwisk Jub poczynienie dopisk6w nie wplywa 

na waznosc glosu. 

§ 10 


J. 	 Wyborca dokonuje wyboru w spos6b nastypujqcy: 
• 	 aby wybrac kandydata nalezy pozostawic jego nazwisko nie skreslone. 

• 	 aby odrzucic kandydata nalezy przekreslic jego nazwisko. 

• aby wstrzymac siy od glosu nalezy podkreSlic nazwisko kandydata. 

Wyborca pozostawia nie skreSlone nazwiska tylu kandydat6w, ile jest mandat6w do obsadzenia (moze 

pozostawic mniej). 


2. 	 Wyborcy wrzucajq karty do glosowania do urny. Za przygotowanie i zabezpieczenie urny odpowiada 
Uczelniana Komisja Wyborcza. 

3. 	 Po oddaniu wszystkich kart do glosowania przewodniczqcy Uczelnianej Komisji Wyborczej lub jego 
zastypca albo sekretarz oglasza przerwy w ceJu ustalenia wynik6w glosowania. 

4. 	 Po przeliczeniu wszystkich glos6w przewodniczqcy Uczelnianej Komisji Wyborczej lub jego zastypca 
alba sekretarz oglasza koniec przerwy i podaje wyniki glosowania. 

§11 
1. 	 Wyb6r uznaje siy za dokonany, jezeJi kandydat uzyskal wiycej niz polowy waznie oddanych glos6w. 
2. 	 Mandaty uzyskujq kandydaci, kt6rzy otrzymaJi w glosowaniu kolejno najwiykszq liczby glos6w 

do wyczerpania mandat6w, kt6re Sq do obsadzenia dJa danej grupy pracownik6w. 
3. 	 lezeli zaden z kandydat6w nie otrzymal wiykszosci, 0 kt6rej mowa powyzej, przewodniczqcy zebrania 

wyborczego zarzqdza kolejne glosowanie, do kt6rego przechodzq kandydaci , kt6rzy uzyskali koJejno 
najwiykszq liczby glos6w odpowiednio do ilosci mandat6w dJa danej grupy pracownik6w. 

4. 	 lezeJi jeden z kandydat6w, kt6rzy uzyskaJi koJejno najwiykszq liczby glos6w zrezygnuje, to na jego 
miejsce wchodzi kandydat, kt6ry jako kolejny uzyskal najwiykszq Jiczby glos6w. lezeli nastypny 
z kandydat6w zrezygnuje, to stosuje siy odpowiednio zdanie pierwsze, az do wyczerpania listy 
kandydat6w. 



5. 	 W sytuacji, kiedy kandydat uzyska wiycej niz polowy waznie oddanych glos6w osoby ty uznaje siy za 
wybranq. Jezeli nie wszystkie mandaty zostaly obsadzone, Komisja sporzqdza nowq karty do 
glosowania zawierajqcq nazwiska tych kandydat6w (z pominiyciem kandydata wybranego), kt6rzy 
uzyskali kolejno najwiykszq liczby glos6w w ilosci odpowiadajqcej liczbie pozostalych mandat6w. 

6. 	 W razie, gdy kandydaci otrzymajq takq samq liczby glos6w komisja przeprowadza ponowne wybory 
sposr6d tych os6b. 

§12 
I. 	 W imieniu Uczelnianej Komisji Wyborczej wszystkie dokumenty podpisuje jej przewodniczqcy lub 

jego zastypca albo sekretarz, z wyjqtkiem protoko16w, kt6re podpisujq wszyscy obecni czlonkowie 
Uczelnianej Komisji Wyborczej. 

2. 	 W sprawach dotyczqcych organizacji wybor6w Uczelniana Komisja Wyborcza podejmuje uchwaly 
wiykszosciq glos6w. W przypadku r6wnej liczby glos6w decyduje glos przewodniczqcego, 
a w przypadku jego nieobecnosci jego zastypcy. 

3. 	 Wszelkie decyzje lub informacje Uczelniana Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomosci 
w drodze komunikat6w rozwieszanych w budynkach Uczelni oraz zamieszczanych na stronie 
internetowej Uczelni. 

§13 
I. 	 Sekretarz Uczelnianej Komisji Wyborczej po zakonczeniu glosowania sporzqdza protok6L 
2. 	 Protok61 Uczelnianej Komisji Wyborczej powinien opisywac w szczeg61nosci przebieg glosowan, 

podawac dokladne dane liczbowe 0 ich wynikach, ewentualnych zak16ceniach bqdi zgloszonych 
protestach wyborczych. 

§ 14 
I. 	 Przewodniczqcy Uczelnianej Komisji Wyborczej informuje kandydat6w 0 wyborze. 
2. 	 Uczelniana Komisja Wyborcza podaje wyniki wybor6w do publicznej wiadomosci w drodze 

komunikatu . 

Rozdzial3 

Protesty wyborcze 

§ 15 
I. 	 Protesty wyborcze mozna wnosic na okolicznosci majqce bezposredni zwiqzek z wyborami i majqce 

istotny wplyw na waznosc wybor6w. 
2. 	 Protesty wyborcze mogq wnosic osoby posiadajqce bierne i czynne prawo wyborcze w liczbie co 

najmniej 5 os6b. 
3. 	 Protesty wyborcze mozna wnosic wylqcznie w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem i wskazaniem 

skutk6w okolicznosci podawanych w protescie wyborczym. 
4. 	 Protesty wyborcze mozna wnosic w terminie 3 dni od dnia wystqpienia okolicznosci zglaszanych 

w proteScie, przy czym termin uznaje siy za zachowany wylqcznie poprzez doryczenie protestu na 
ryce przewodniczq.cego, jego zastypcy lub sekretarza Uczelnianej Komisji Wyborczej. 

5. 	 Protesty wyborcze rozpatruje Uczelniana Komisja Wyborcza w pe1nym skladzie niezwlocznie po ich 
otrzymaniu, zasiygajqc w razie koniecznosci opinii radcy prawn ego Uczelni. 

6. 	 Uczelniana Komisja Wyborcza rozstrzyga protest wyborczy w drodze uchwaly. Uczelniana Komisja 
Wyborcza decyduje 0 uwzglydnieniu lub odrzuceniu protestu. W przypadku uwzglydnienia protestu 
wyborczego Uczelniana Komisja Wyborcza rozstrzyga 0 ewentualnym uniewaznieniu czynnosci 
wyborczych i ich powt6rzeniu. Odpowiedi przekazywana jest na ryce skladajqcego protest 
i zamieszczana w formie komunikatu na stronie internetowej Uczelni. 

7. 	 Organem odwolawczym w stosunku do rozstrzygniyc Uczelnianej Komisji Wyborczej jest Rektor 
Uczelni. 



8. 	 Odwolanie od rozstrzygniycia Komisji nalezy zlozyc w rektoracie Uczelni w terminie 3 dni od dnia 
zamieszczenia komunikatu na stronie internetowej Uczelni. 

9. 	 Decyzja Rektora Uczelni jest ostateczna. 

Rozdzial4 

Stwierdzenie waznosci wybor6w 


§ 16 
I. 	 Stwierdzenia waznosci wybor6w dokonuje Uczelniana Komisja Wyborcza. 
2. 	 Uczelniana Komisja Wyborcza stwierdza niewa:znosc wybor6w, jesli doszlo do raZqcego naruszenia 

zasad przeprowadzenia wybor6w wynikajqcych z ustawy, Statutu Uczelni i niniejszego regulaminu, 
kt6re mialo bezposredni wpryw na wyniki wybor6w. Uczelniana Komisja Wyborcza stwierdzajqc 
niewaznosc wybor6w ustala jednoczeSnie nowy terminarz wyborczy. 

3. 	 Uczelniana Komisja Wyborcza podejmuje uchwaly w sprawie waznosci wybor6w w terminie 3 dni od 
dnia ostatniej czynnosci wyborczej. 

4. 	 Komisja wyborcza podaje do publicznej wiadomosci uchwaly w sprawie waznosci wybor6w. 

Rozdzial5 

Postanowienia koncowe 


§ 17 
I. 	 Uczelniana Komisja Wyborcza jest odpowiedzialna za przygotowanie i zabezpieczenie dokumentacji 

dotyczqcej wybor6w. 
2. 	 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Uczelniana Komisja 

Wyborcza. 
3. 	 Wykladni przepis6w prawa dotyczqcych wybor6w dokonuje Uczelniana Komisja Wyborcza. 

Przewod nicz~cy 
Uczelnianel.,Komisji Wyborczej 

l 	 ;-- ___ 
mgr Robert Burba 



Zarzqdzenie Nr 8/16 

Rektora ParistwoweJ Wyzszej Szkoly Zawodowej im. Witelona w Legnicy 


z dnia 23 marca 2016 r. 


w sprawie powolania Uczelnianej Komisji Wyborczej 

Na podstawie § 32 ust. 1 Statutu Paristwowej Wyzszej Szkoly Zawodowej im. Witelona w Legnlcy 
zarzqdzam , co nast~puje 

§ 1 
Powoluj~ Uczelnianq Komisj~ Wyborczq, zwanq dalej "Komisjq", w skladzie: 
1) mgr Malgorzata Buchla - przedstawiciel nauczycieli akademickich. 
2) mgr Bozena Jasiak-Kaczmarek - przedstawiciel nauczycieli akademickich, 
3) dr Grazyna Sondel - przedstawiciel nauczycieli akademickich. 
4) Paulina Golqbek - przedstawiciel student6w, 
5) mgr Robert Burba - przedstawiciel pracownik6w nieb~dqcych nauczycielami akademickimi . 

§2 
Kompetencje Komisji okreslone zostaly w Statucie Panstwowej Wyzszej Szkoly Zawodowej im. Witelona w Legnicy. 

§ 3. 
Traci moc zarzqdzenie nr 8/12 Rektora Paristwowej Wyzszej Szkoly Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 
21 marca 2012 r. w sprawie powolanla Uczelnianej Komisji Wyborczej zmienione zarzqdzeniem nr 831/13 z dnia 
27 listopada 2013 r. 

§ 4. 
Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 

RE TO . 

lroft (if, "('., ~dK.4rszmki' 


