
Regulamin wyborczy 

Akademii Pomorskiej w Słupsku 

z dnia 25 listopada 2015 r. 

 

  

Podstawa prawna: ustawa z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 

r. poz. 572 z późn. zm.; § 68a Statutu Akademii Pomorskiej w Słupsku. 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

Art. 1 

Regulamin ma zastosowanie do wyborów organów wyborczych, jednoosobowych i 

kolegialnych Uczelni. 

 

Art. 2 

1.Wybory organów wyborczych, jednoosobowych i kolegialnych organizują i przeprowadzają: 

komisja wyborcza Uczelni i wydziałowe komisje wyborcze. 

2.Skład oraz tryb i zasady powoływania komisji wyborczych określa § 68 Statutu Uczelni. 

 

Art. 3 

Do zadań komisji wyborczej Uczelni należy organizowanie wyborów, a w szczególności: 

1. Ustalanie terminarza czynności wyborczych. 

2. Nadzorowanie przebiegu wyborów na wydziałach. 

3. Przeprowadzanie wyborów członków senatu i kolegium elektorów Uczelni w jednostkach 

niewchodzących w skład wydziałów oraz spośród pracowników niebędących nauczycielami 

akademickimi. 

4. Ustalanie i ogłaszanie list kandydatów na stanowiska rektora i prorektorów. 

5. Organizowanie i przeprowadzanie zebrań przed wyborami na stanowiska rektora i 

prorektorów. 

6. Stwierdzanie dokonania wyboru członków kolegium elektorów Uczelni, członków senatu 

oraz wyboru na stanowiska rektora i prorektorów. 

7. Stwierdzanie nieważności wyborów w przypadku nieprawidłowego ich przebiegu. 



8. Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących spraw związanych z przebiegiem wyborów. 

9. Zabezpieczenie dokumentacji wyborów. 

Art. 4 

Do zadań wydziałowej komisji wyborczej w szczególności należy: 

1. Ustalanie terminarza czynności wyborczych. 

2. Przeprowadzanie wyborów członków senatu i kolegium elektorów Uczelni spośród 

nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziale. 

3. Ustalanie i ogłaszanie list kandydatów na stanowiska dziekana i prodziekana. 

4. Przeprowadzanie wyborów przedstawicieli do rady wydziału oraz dziekana i prodziekana. 

5. Stwierdzanie dokonania wyboru członków rady wydziału oraz wyboru na stanowiska 

dziekana i prodziekana. 

6. Informowanie komisji wyborczej Uczelni o ustalonym szczegółowym terminarzu czynności 

wyborczych, o przebiegu i wynikach wyborów. 

7. Zabezpieczenie dokumentacji wyborów. 

 

Art. 5 

Wybory do organów wyborczych, kolegialnych i jednoosobowych Uczelni odbywają się przy 

zachowaniu następujących zasad: 

1. Czynne prawo wyborcze przysługuje: 

1) nauczycielom akademickim zatrudnionym w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy, 

2) pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi, 

3) studentom, 

4) doktorantom. 

2. Bierne prawo wyborcze przysługuje: 

1) nauczycielom akademickim zatrudnionym w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy, 

którzy nie ukończyli 67. roku życia, a w przypadku osób posiadających tytuł profesora – 70. 

roku życia, 

2) pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi zatrudnionym w pełnym wymiarze 

czasu pracy, 

3) studentom, 

4) doktorantom. 

3. Każdy wyborca mający czynne prawo wyborcze ma prawo do zgłaszania kandydatów. 



4. Wszystkie głosowania są tajne. 

5. Wybór uważa się za dokonany, jeżeli kandydat uzyskał więcej niż połowę ważnych głosów. 

6. Czas i miejsce wyborów podaje się do wiadomości w takim terminie i w taki sposób, aby 

wyborca miał możliwość wzięcia udziału w wyborach. 

 

Art. 6 

1.Listy osób uprawnionych do głosowania przygotowują: 

1) Sekcja Kadr i Spraw Socjalnych – w stosunku do nauczycieli akademickich i pozostałych 

pracowników, 

2) dziekanaty – w stosunku do studentów i doktorantów. 

2.Listy osób uprawnionych do głosowania będą wyłożone do wglądu w odpowiednich 

komisjach wyborczych najpóźniej w przeddzień głosowania. 

3. Listy osób uprawnionych do głosowania sporządza się według stanu na dzień 31 stycznia 

roku wyborczego. 

 

II. Wybory członków kolegiów elektorów 

 

Art. 7 

1.Organami wyborczymi Uczelni są kolegia elektorów. 

2. Wyboru rektora i prorektorów dokonuje kolegium elektorów Uczelni. 

3.Wyboru dziekana i prodziekana dokonują kolegia elektorów danego wydziału. 

 

Art. 8 

W skład kolegium elektorów Uczelni wchodzą: 

1. Wszyscy nauczyciele akademiccy mający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy 

doktora habilitowanego, którym przysługuje bierne prawo wyborcze i dla których Uczelnia 

jest podstawowym miejscem pracy; stanowią oni 51% składu kolegium. 

2. Przedstawiciele studentów i doktorantów Uczelni w liczbie stanowiącej 20% składu 

kolegium. Liczbę tę ustala się proporcjonalnie do liczebności obu grup w Uczelni, z tym, że 

studenci i doktoranci są reprezentowani co najmniej przez jednego przedstawiciela każdej z 

tych grup. Tryb wyboru oraz czas trwania kadencji przedstawicieli studentów i doktorantów 



określają odpowiednio regulamin samorządu studenckiego i regulamin samorządu 

doktorantów. 

3. Wybrani przedstawiciele pracowników Uczelni niebędących nauczycielami akademickimi, 

zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy, w liczbie stanowiącej 5% składu kolegium. 

4. Wybrani przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich, którym przysługuje bierne 

prawo wyborcze i dla których Uczelnia jest podstawowym miejscem pracy, w liczbie 

stanowiącej pozostałą część składu kolegium. 

 

Art. 9 

1. Wyboru elektorów, o których mowa w art. 8 ust. 3 i 4, dokonuje komisja wyborcza Uczelni. 

2. Komisja wyborcza Uczelni dokonuje podziału mandatów zgodnie ze stanem pracowników, 

studentów i doktorantów w dniu 31 stycznia ostatniego roku kadencji. 

3. Komisja wyborcza Uczelni ustala liczbę elektorów, o których mowa w art. 8 ust. 4 

proporcjonalnie do liczby nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziałach oraz w 

jednostkach organizacyjnych niewchodzących w skład wydziałów, a liczbę elektorów, o 

których mowa w art. 8 ust. 2 proporcjonalnie do liczby studentów i doktorantów 

studiujących na wydziałach. 

 

Art. 10 

W skład wydziałowych kolegiów elektorów wchodzą: 

1. Wszyscy nauczyciele akademiccy zatrudnieni na wydziale, mający tytuł naukowy profesora 

lub stopień naukowy doktora habilitowanego, którym przysługuje bierne prawo wyborcze i 

dla których Uczelnia jest podstawowym miejscem pracy; stanowią oni co najmniej 51% 

składu kolegium. 

2. Przedstawiciele studentów i doktorantów wydziału w liczbie stanowiącej 20% składu 

kolegium. Liczbę tę ustala się proporcjonalnie do liczebności obu grup na wydziale, z tym, że  

studenci i doktoranci są reprezentowani co najmniej przez jednego przedstawiciela każdej z 

tych grup. Tryb wyboru oraz czas trwania kadencji przedstawicieli studentów i doktorantów 

określają odpowiednio regulamin samorządu studenckiego i regulamin samorządu 

doktorantów. 

3. Jeden wybrany przedstawiciel pracowników wydziału niebędących nauczycielami 

akademickimi, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy. 



4. Wybrani przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziale, 

którym przysługuje bierne prawo wyborcze i dla których Uczelnia jest podstawowym 

miejscem pracy, w liczbie stanowiącej pozostałą część składu kolegium. 

 

Art. 11 

1. Wyboru elektorów, o których mowa w art. 10 ust. 3 i 4, dokonują wydziałowe komisje 

wyborcze. 

2. Wydziałowe komisje wyborcze dokonują podziału mandatów zgodnie z liczbą 

pracowników, studentów i doktorantów wydziału w dniu 31 stycznia ostatniego roku 

kadencji. 

 

III. Wybory organów jednoosobowych Uczelni 

 

Art. 12 

Organami jednoosobowymi Uczelni są rektor i dziekani. 

 

Art. 13 

1. Rektor Uczelni jest wybierany spośród nauczycieli akademickich mających co najmniej 

stopień naukowy doktora habilitowanego. Warunkiem pełnienia funkcji rektora jest 

zatrudnienie w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy. 

2. Prorektorzy Uczelni są wybierani spośród nauczycieli akademickich mających co najmniej 

stopień naukowy doktora habilitowanego. Warunkiem pełnienia funkcji prorektora jest 

zatrudnienie w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy. 

3.Rektor i prorektorzy nie mogą być wybrani do pełnienia tej samej funkcji na więcej niż dwie 

następujące po sobie kadencje. 

 

Art. 14 

1.W celu wyłonienia kandydatów na stanowisko rektora komisja wyborcza Uczelni 

przeprowadza głosowanie indykacyjne, w którym biorą udział członkowie kolegium 

elektorów Uczelni. 

2.Kandydatów na stanowisko rektora zgłaszają komisji wyborczej Uczelni w terminie 2 dni od 

wyborów indykacyjnych osoby mające czynne prawo wyborcze spośród osób, które w 



głosowaniu indykacyjnym uzyskały co najmniej 10% ważnych głosów i wyraziły zgodę na 

kandydowanie.  

3. Jeżeli żadna osoba nie uzyskała co najmniej 10% ważnych głosów lub jeżeli żadna osoba 

nie wyraziła zgody na kandydowanie, wówczas komisja wyborcza Uczelni przeprowadza 

kolejne tury wyborów indykacyjnych. 

 

Art. 15 

1. Kandydaci na stanowisko rektora przedstawiają swój program wyborczy kolegium 

elektorów Uczelni na otwartym zebraniu pracowników, studentów i doktorantów, któremu 

przewodniczy przewodniczący komisji wyborczej Uczelni. 

2. Uczestnicy zebrania mają prawo zadawać pytania kandydatom na stanowisko rektora oraz 

składać wnioski i oświadczenia. 

3. Wybory rektora Uczelni odbywają się w dniu, w którym odbywa się zebranie, o którym 

mowa w ust. 1. 

 

Art. 16 

1. Wybory rektora są ważne, jeżeli w głosowaniu weźmie udział więcej niż 50% członków 

kolegium elektorów Uczelni. 

2. Wybór na stanowisko rektora następuje, jeżeli kandydat otrzyma więcej niż 50% ważnych 

głosów. 

3. Jeżeli o stanowisko rektora ubiega się dwóch kandydatów i żaden nie otrzyma więcej niż 

50% ważnych głosów, wówczas komisja wyborcza Uczelni przeprowadza kolejne wybory 

indykacyjne. 

4. Jeżeli o stanowisko rektora ubiega się więcej niż dwóch kandydatów i żaden nie otrzyma 

więcej niż 50% ważnych głosów, wówczas komisja wyborcza Uczelni przeprowadza drugą 

turę głosowania, do której przystępują dwaj kandydaci, którzy otrzymali najwięcej ważnych 

głosów. 

5. Jeżeli w drugiej turze głosowania żaden kandydat nie otrzyma więcej niż 50% ważnych 

głosów, wówczas komisja wyborcza Uczelni przeprowadza kolejne wybory indykacyjne. 

6. Jeżeli komisja wyborcza Uczelni przeprowadza kolejne wybory indykacyjne, osoby które 

kandydowały na stanowisko rektora w dotychczas przeprowadzonych głosowaniach nie 

mogą być brane pod uwagę w głosowaniach indykacyjnych. 



Art. 17 

Przewodniczący komisji wyborczej Uczelni stwierdza na piśmie wybór rektora i niezwłocznie 

zawiadamia o wyborze ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. 

 

Art. 18 

Kandydatów na stanowiska dwóch prorektorów rektor-elekt zgłasza komisji wyborczej 

Uczelni na piśmie w terminie trzech dni od dnia wyboru na stanowisko rektora. 

 

Art. 19 

Kandydatura prorektora do spraw studenckich wymaga zgody większości przedstawicieli 

studentów i doktorantów wchodzących w skład kolegium elektorów Uczelni. Niezajęcie 

stanowiska na piśmie w terminie trzech dni, licząc od następnego dnia po pisemnym 

zgłoszeniu kandydatury komisji wyborczej Uczelni, uważa się za wyrażenie zgody. 

 

Art. 20 

1. Kandydatów na stanowiska prorektorów rektor-elekt przedstawia kolegium elektorów 

Uczelni na otwartym zebraniu pracowników, studentów i doktorantów, któremu 

przewodniczy przewodniczący komisji wyborczej Uczelni. 

2. Uczestnicy zebrania mają prawo zadawać pytania kandydatom na stanowiska prorektorów 

oraz składać wnioski i oświadczenia. 

3. Wybory prorektorów odbywają się w dniu, w którym odbywa się zebranie, o którym mowa 

w ust. 1. 

 

Art. 21 

1. Wybory prorektora są ważne, jeżeli w głosowaniu weźmie udział więcej niż 50% członków 

kolegium elektorów Uczelni. 

2. Wybór na stanowisko prorektora następuje, jeżeli kandydat otrzyma więcej niż 50% 

ważnych głosów. 

3. W przypadku gdy kandydat na prorektora nie otrzyma więcej niż 50% ważnych głosów, 

rektor-elekt zgłasza innego kandydata na to stanowisko. 

 

 



Art. 22 

1. Dziekan wydziału jest wybierany spośród nauczycieli akademickich mających tytuł 

naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, dla których Uczelnia jest 

podstawowym miejscem pracy. 

2. Prodziekani są wybierani spośród nauczycieli akademickich mających co najmniej stopień 

naukowy doktora. Warunkiem pełnienia funkcji prodziekana jest zatrudnienie w Uczelni jako 

podstawowym miejscu pracy. 

3.Dziekan i prodziekan nie mogą być wybrani do pełnienia tej samej funkcji na więcej niż 

dwie następujące po sobie kadencje. 

 

Art. 23 

1.W celu wyłonienia kandydatów na stanowisko dziekana wydziałowa komisja wyborcza 

przeprowadza głosowanie indykacyjne, w którym biorą udział członkowie kolegium 

elektorów wydziału. 

2.Kandydatów na stanowisko dziekana zgłaszają wydziałowej komisji wyborczej w terminie 2 

dni od wyborów indykacyjnych osoby mające czynne prawo wyborcze spośród osób, które w 

wyborach indykacyjnych uzyskały co najmniej 10% ważnych głosów i wyraziły zgodę na 

kandydowanie.  

3. Jeżeli żadna osoba nie uzyskała co najmniej 10% ważnych głosów lub jeżeli żadna osoba 

nie wyraziła zgody na kandydowanie, wówczas wydziałowa komisja wyborcza przeprowadza 

kolejne tury wyborów indykacyjnych. 

 

Art. 24 

1. Kandydaci na stanowisko dziekana przedstawiają swój program wyborczy kolegium 

elektorów wydziału na otwartym zebraniu pracowników, studentów i doktorantów, któremu 

przewodniczy przewodniczący wydziałowej komisji wyborczej. 

2. Uczestnicy zebrania mają prawo zadawać pytania kandydatom na stanowisko dziekana 

oraz składać wnioski i oświadczenia. 

3. Wybory dziekana odbywają się w dniu, w którym odbywa się zebranie, o którym mowa w 

ust. 1. 

 

 



Art. 25 

1. Wybory dziekana są ważne, jeżeli w głosowaniu weźmie udział więcej niż 50% członków 

kolegium elektorów wydziału. 

2. Wybór na stanowisko dziekana następuje, jeżeli kandydat otrzyma więcej niż 50% 

ważnych głosów. 

3. Jeżeli o stanowisko dziekana ubiega się dwóch kandydatów i żaden nie otrzyma więcej niż 

50% ważnych głosów, wówczas wydziałowa komisja wyborcza przeprowadza kolejne wybory 

indykacyjne. 

4. Jeżeli o stanowisko dziekana ubiega się więcej niż dwóch kandydatów i żaden nie otrzyma 

więcej niż 50% ważnych głosów, wówczas wydziałowa komisja wyborcza przeprowadza 

drugą turę głosowania, do której przystępują dwaj kandydaci, którzy otrzymali najwięcej 

ważnych głosów. 

5. Jeżeli w drugiej turze głosowania żaden kandydat nie otrzyma więcej niż 50% ważnych 

głosów, wówczas wydziałowa komisja wyborcza przeprowadza kolejne wybory indykacyjne. 

6. Jeżeli wydziałowa komisja wyborcza przeprowadza kolejne wybory indykacyjne, osoby 

które kandydowały na stanowisko dziekana w dotychczas przeprowadzonych głosowaniach 

nie mogą być brane pod uwagę w głosowaniach indykacyjnych. 

 

Art. 26 

Kandydata na stanowisko prodziekana dziekan-elekt zgłasza wydziałowej komisji wyborczej 

na piśmie w terminie trzech dni od dnia wyboru na stanowisko dziekana. 

 

Art. 27 

Kandydatura prodziekana do spraw studenckich wymaga zgody większości przedstawicieli 

studentów i doktorantów wchodzących w skład kolegium elektorów wydziału. Niezajęcie 

stanowiska na piśmie w terminie trzech dni, licząc od następnego dnia po pisemnym 

zgłoszeniu kandydatury wydziałowej komisji wyborczej uważa się za wyrażenie zgody. 

 

Art. 28 

1. Kandydata na prodziekana dziekan-elekt przedstawia kolegium elektorów wydziału na 

otwartym zebraniu pracowników, studentów i doktorantów, któremu przewodniczy 

przewodniczący wydziałowej komisji wyborczej. 



2. Uczestnicy zebrania mają prawo zadawać pytania kandydatowi na stanowisko prodziekana 

oraz składać wnioski i oświadczenia. 

3. Wybory prodziekana odbywają się w dniu, w którym odbywa się zebranie, o którym mowa 

w ust. 1. 

 

Art. 29 

1. Wybory  na stanowisko prodziekana są ważne, jeżeli w głosowaniu weźmie udział więcej 

niż 50% członków kolegium elektorów wydziału. 

2. Wybór na stanowisko prodziekana następuje, jeżeli kandydat otrzyma więcej niż 50% 

ważnych głosów. 

3. W przypadku gdy kandydat na prodziekana nie otrzyma więcej niż 50% ważnych głosów, 

dziekan-elekt zgłasza innego kandydata na to stanowisko. 

 

IV. Wybory organów kolegialnych Uczelni 

 

Art. 30 

Organami kolegialnymi Uczelni są senat i rady wydziałów. 

 

Art. 31 

1. W skład senatu wchodzą: 

1) rektor jako przewodniczący, 

2) prorektorzy, 

3) dziekani, 

4) dwunastu przedstawicieli nauczycieli akademickich mających tytuł naukowy lub stopień 

naukowy doktora habilitowanego, dla których Uczelnia jest podstawowym miejscem pracy, 

wybranych proporcjonalnie do liczby pracowników tej kategorii zatrudnionych na 

poszczególnych wydziałach. Wyboru tych przedstawicieli dokonują wszyscy nauczyciele 

akademiccy mający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego, dla których 

uczelnia jest podstawowym miejscem pracy, zatrudnieni na wydziale, 

5) czterej przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich niemających stopnia 

naukowego doktora habilitowanego, wybrani proporcjonalnie do liczby pracowników tej 

kategorii zatrudnionych na poszczególnych wydziałach. Wyboru tych przedstawicieli 



dokonują wszyscy nauczyciele akademiccy niemający stopnia naukowego doktora 

habilitowanego, zatrudnieni na wydziale, 

6) jeden wybrany przedstawiciel nauczycieli akademickich zatrudnionych w Bibliotece 

Uczelnianej, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych oraz Centrum Sportowo-

Rehabilitacyjnym, 

7) pięciu wybranych przedstawicieli studentów reprezentujących wszystkie wydziały. Tryb 

wyboru oraz czas trwania kadencji przedstawicieli studentów określa regulamin samorządu 

studenckiego, 

8) jeden wybrany przedstawiciel doktorantów reprezentujący wszystkie wydziały. Tryb 

wyboru oraz czas trwania kadencji przedstawiciela doktorantów określa regulamin 

samorządu doktorantów, 

9) jeden wybrany przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. 

Wyboru tego przedstawiciela dokonują wszyscy pracownicy Uczelni niebędący nauczycielami 

akademickimi. 

2. W posiedzeniach senatu z głosem doradczym uczestniczą: kanclerz, kwestor, dyrektor 

Biblioteki Uczelnianej oraz po jednym przedstawicielu z każdego związku zawodowego 

działającego na Uczelni. 

 

Art. 32 

Ta sama osoba nie może być członkiem senatu dłużej niż dwie następujące po sobie 

kadencje. Nie dotyczy to osób wchodzących w skład senatu w związku z pełnieniem funkcji 

organu jednoosobowego, a także prorektorów. 

 

Art. 33 

1. Wyboru przedstawicieli do senatu, o których mowa w art. 31 ust. 1, pkt 6 i 9 

przeprowadza komisja wyborcza Uczelni. 

2. Wyboru przedstawicieli do senatu, o których mowa w art. 31 ust. 1, pkt 4 i 5  

przeprowadzają wydziałowe komisje wyborcze. 

 

Art. 34 

1. W skład rady wydziału wchodzą: 

1) dziekan jako przewodniczący, 



2) prodziekan, 

3) profesorowie i doktorzy habilitowani zatrudnieni na wydziale, dla których Uczelnia jest 

podstawowym miejscem pracy, stanowiąc więcej niż połowę składu rady, 

4) co najmniej jeden wybrany przedstawiciel innych nauczycieli akademickich zatrudnionych 

na wydziale. Wyboru tego przedstawiciela dokonują wszyscy nauczyciele akademiccy 

niemający stopnia naukowego doktora habilitowanego, zatrudnieni na wydziale, 

5) wybrani przedstawiciele studentów i doktorantów wydziału w liczbie stanowiącej co 

najmniej 20% składu rady. Liczbę tę ustala się proporcjonalnie do liczebności obu grup na 

wydziale, z tym, że studenci i doktoranci są reprezentowani co najmniej przez jednego 

przedstawiciela każdej z tych grup. Tryb wyboru oraz czas trwania kadencji przedstawicieli 

studentów i doktorantów określają odpowiednio regulamin samorządu studenckiego i 

regulamin samorządu doktorantów , 

6) jeden wybrany przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 

zatrudnionych na wydziale. Wyboru tego przedstawiciela dokonują wszyscy pracownicy 

wydziału niebędący nauczycielami akademickimi. 

2. W posiedzeniach rady wydziału uczestniczą z głosem doradczym przedstawiciele związków 

zawodowych działających w Uczelni, po jednym z każdego związku. 

 

Art. 35 

Wyboru przedstawicieli do rady wydziału, o których mowa w art. 34 ust. 1, pkt 4 i 6 

przeprowadzają wydziałowe komisje wyborcze. 

 

V. Przeprowadzenie wyborów 

 

Art. 36 

Komisje wyborcze prowadzą niezbędną dokumentację związaną z przeprowadzonymi 

wyborami. Dokumentami wyborczymi są: 

1. Protokoły z poszczególnych etapów wyborów.  

2. Listy osób uprawnionych do głosowania. 

3. Listy kandydatów. 

4. Pisemne oświadczenia kandydatów. 

5. Karty do głosowania. 



6. Komunikaty i inne dokumenty komisji wyborczych. 

 

Art. 37 

1. Komisja wyborcza Uczelni ustala szczegółowy terminarz czynności wyborczych i podaje go 

do wiadomości społeczności akademickiej przez umieszczenie na stronach internetowych 

Uczelni i wywieszenie na tablicach ogłoszeń. 

2. Komunikaty komisji wyborczej Uczelni i wydziałowych komisji wyborczych są ogłaszane na 

stronach internetowych Uczelni oraz na tablicach ogłoszeń. 

3. Komisje wyborcze przed każdym etapem wyborów podają do wiadomości społeczności 

akademickiej szczegółowe informacje na temat ich przebiegu poprzez umieszczenie na 

stronach internetowych Uczelni oraz na tablicach ogłoszeń. 

 

Art. 38 

1. Karta zgłoszenia kandydata do organów wyborczych, kolegialnych oraz na stanowiska: 

rektora, prorektorów, dziekanów i prodziekanów powinna zawierać następujące informacje i 

oświadczenia: 

1) imię i nazwisko kandydata, 

2) nazwę jednostki organizacyjnej, w której jest zatrudniony lub studiuje, 

3) tytuł naukowy, stopień naukowy lub tytuł zawodowy (dotyczy tylko nauczycieli 

akademickich), 

4) oświadczenie, że Uczelnia jest podstawowym miejscem pracy (dotyczy tylko nauczycieli 

akademickich), 

5) oświadczenie, że kandydat jest zatrudniony w Uczelni w pełnym wymiarze czasu pracy (nie 

dotyczy nauczycieli akademickich i studentów), 

6) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie i podjęcie obowiązków w 

przypadku wybrania. 

 

Art. 39 

Wzory kart i oświadczeń, o których mowa w art. 38 przygotowuje komisja wyborcza Uczelni. 

 

 

 



Art. 40 

1. Komisje wyborcze sporządzają listy kandydatów, umieszczając ich nazwiska w porządku 

alfabetycznym i podają do wiadomości publicznej poprzez umieszczenie na stronach 

internetowych Uczelni oraz tablicach ogłoszeń w terminie nie dłuższym, niż na 24 godziny 

przed terminem głosowania. 

2. W wyborach do kolegiów elektorskich oraz do organów kolegialnych komisje wyborcze 

sporządzają oddzielne listy kandydatów dla każdej grupy wyborców. 

 

Art. 41 

1. Karty do głosowania przygotowuje właściwa komisja wyborcza. 

2. Karty do głosowania opieczętowuje się odpowiednio pieczęcią okrągłą Uczelni lub 

wydziału. 

3. W dolnej części karty do głosowania podaje się informację o liczbie osób wybieranych z 

danej listy i minimalnej liczbie skreśleń wymaganych dla ważności głosu. 

 

Art. 42 

1. Wybory przeprowadzają właściwe komisje wyborcze w dniu i w godzinach wyznaczonych 

w terminarzu wyborczym. 

2. Wyborcy pobierają karty do głosowania w lokalu wyborczym. 

3. Wyborcy pobierając karty do głosowania powinni okazać dowód osobisty lub inny 

dokument tożsamości ze zdjęciem. Pobranie karty do głosowania wyborcy potwierdzają 

podpisem na liście wyborców. 

4.Komisje wyborcze są odpowiedzialne za zapewnienie tajności wyborów. 

 

Art. 43 

1. Głosowanie polega na skreśleniu na karcie do głosowania nazwisk kandydatów, na których 

wyborca nie oddaje głosu. 

2. Za głos ważny uznaje się głos oddany na karcie do głosowania, na której pozostawiono nie 

więcej nieskreślonych nazwisk osób, niż liczba osób wybieranych z danej listy. 

3. W wyborach indykacyjnych na stanowisko rektora i dziekana elektorzy głosują poprzez 

odręczne wpisanie imienia i nazwiska jednego kandydata. 

4. Głos jest nieważny w przypadkach: 



1) oddania go na karcie do głosowania innej, niż przygotowana przez komisję wyborczą, 

2) przekreślenia karty do głosowania, 

3) przedarcia karty do głosowania, 

4) pozostawienia na karcie do głosowania więcej nieskreślonych nazwisk kandydatów od 

liczby osób wybieranych z danej listy, 

5) pozostawienia innych znaków na karcie do głosowania, niż skreślenie nazwiska kandydata. 

 

Art. 44 

1. Obliczenia głosów dokonują komisje wyborcze. 

2. W przypadku uzyskania przez kandydatów takiej samej liczby głosów, komisja wyborcza 

zarządza dodatkowe głosowanie na tych kandydatów. 

3. Wyniki wyborów podaje się do publicznej wiadomości bezpośrednio po zakończeniu 

obliczania głosów w formie protokołu podpisanego przez członków komisji. 

4. Protokół umieszcza się na stronach internetowych Uczelni oraz na tablicach ogłoszeń. 

 

Art. 45 

Protokół komisji z przeprowadzonego głosowania powinien zawierać następujące 

informacje: 

1. Określenie rodzaju wyborów.  

2. Datę i miejsce przeprowadzenia wyborów. 

3. Liczbę osób uprawnionych do głosowania na poszczególne listy oraz liczbę oddanych 

głosów ważnych i nieważnych na poszczególne listy. 

4. Liczbę głosów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów. 

5. Określenie minimum głosów potrzebnych do wyboru kandydata. 

6. Podanie w kolejności alfabetycznej nazwisk wybranych kandydatów. 

7. Podanie nazwisk kandydatów zakwalifikowanych do kolejnej tury głosowania. 

8. Podpisy członków komisji wyborczej. 

 

Art. 46 

 

1.Protesty wyborcze można wnosić do komisji wyborczej Uczelni: 



1) na okoliczności mające bezpośredni związek z wyborami i mające istotny wpływ na 

ważność wyborów, 

2) wyłącznie w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem i wskazaniem skutków okoliczności 

podawanych w proteście wyborczym, w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia wyników 

wyborów. 

2.Protesty wyborcze mogą wnosić osoby posiadające bierne i czynne prawo wyborcze w 

liczbie co najmniej 3 osób. 

3.Protesty wyborcze rozpatruje komisja wyborcza Uczelni niezwłocznie po ich otrzymaniu. 

4.Komisja wyborcza Uczelni rozstrzyga protest wyborczy w drodze uchwały stanowiącej o 

uwzględnieniu lub odrzuceniu protestu. 

5.W przypadku uwzględnienia protestu wyborczego komisja wyborcza Uczelni rozstrzyga o 

ewentualnym unieważnieniu czynności wyborczych i ich powtórzeniu lub podejmuje inne 

niezbędne działania. 

6.Uchwała komisji wyborczej Uczelni o rozstrzygnięciu protestu jest przekazywana 

niezwłocznie składającym protest. 

 

Art. 47 

 

1.Niniejszy regulamin wyborczy wchodzi w życie w dniu uchwalenia przez Senat Akademii 

Pomorskiej w Słupsku. 

2.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje komisja 

wyborcza Uczelni. 

 

Art. 48 

Z dniem wejścia w życie niniejszego regulaminu traci moc regulamin wyborczy Akademii 

Pomorskiej w Słupsku z 14 grudnia 2011 roku. 

 

 

 

 

 

 


