
 

REGULAMIN WYBORÓW 

UNIWERSYTETU KAZIMIERZA WIELKIEGO 

  

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

§ 1 

Podstawę prawną Regulaminu wyborów w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego stanowią:  

1) ustawa z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,  

2) Statut Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.  

§ 2 

1. Regulamin określa szczegółowe zasady i tryb przeprowadzenia wyborów:  

1) członków kolegium elektorów,  

2) rektora,  
3) przedstawicieli do senatu,  

4) przedstawicieli do rady dziedzin,  

2. Przepisy niniejszego regulaminu mają odpowiednie zastosowanie do wyborów 

uzupełniających i przedterminowych przeprowadzanych w czasie kadencji.  

§ 3 

Wybory przeprowadza się przy udziale przedstawicieli wszystkich grup wspólnoty Uniwersytetu. 

§ 4 

1. Wybory przeprowadza komisja wyborcza Uniwersytetu, zwana dalej komisją wyborczą.  

2. Kompetencje komisji wyborczej określa statut.  

3. Zebrania wyborcze zwołuje i prowadzi przewodniczący, zastępca lub wyznaczony przez 

przewodniczącego członek komisji wyborczej.  

4. W przypadkach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami, które uniemożliwiają 

przeprowadzenie wyborów zgodnie z ust. 3, wyborów rektora oraz przedstawicieli organów 

wskazanych w §17 pkt.2) i 4) Statutu dokonuje się w trybie głosowania  za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej z zastosowaniem narzędzi pozwalających na bezpieczeństwo 

procesu głosowania oraz zachowanie tajności oddanego głosu.     

5. Wybór w trybie głosowania za pomocą środków komunikacji elektronicznej następuje 

zgodnie z zasadami określonymi w Statucie oraz niniejszym Regulaminie oraz z 

uwzględnieniem specyfiki głosowania z wykorzystaniem środków komunikacji 

elektronicznej.  

6. W sprawach dotyczących głosowania z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej 

nieuregulowanych w regulaminie, rozstrzyga w drodze uchwały komisja wyborcza.      

7. Komisja wyborcza Uniwersytetu może działać poprzez pięcioosobowe zespoły wyborcze, 

zgodnie z §72 ust.6 statutu. Do wykonywania przez zespół wyborczy czynności związanych z 

przeprowadzeniem wyborów wymagane jest kworum 3 członków zespołu. 

  

 



§ 5 

1. Czas i miejsce przeprowadzenia wyborów Komisja wyborcza podaje do wiadomości 

wyborców, co najmniej na 14 dni przed ustalonym terminem wyborów, a w odniesieniu 

do wyborów elektorów spośród doktorantów i studentów przewodniczący samorządu 

doktoranckiego oraz przewodniczący samorządu studenckiego.  

2. Komisja wyborcza uchwala terminarz czynności wyborczych. 

3. W przypadku niedokonania wyboru w czasie określonym w terminarzu czynności 

wyborczych, komisja wyborcza dokonuje ponownie – w możliwie najkrótszym terminie – 

czynności wyborczych przewidzianych w regulaminie. Czas i miejsce przeprowadzenia 

wyborów ustala komisja wyborcza, przy zachowaniu kolejności poszczególnych etapów 

wyborów zawartych w terminarzu czynności wyborczych. 

§ 6  

1. Aktu wyboru dokonuje się przez postawienie znaku X w kwadracie przy nazwisku 

kandydata lub kandydatów, jeżeli w wyniku danego zgromadzenia wyborczego ma zostać 

obsadzona większa liczba mandatów. Nie można oddać głosu na większą liczbę 

kandydatów niż liczba danego typu mandatów dla danego zebrania wyborczego.  

2.  Za głos nieważny rozumie się głos:  
1) oddany na karcie innej niż ta, która została wręczona głosującemu przez komisję 

wyborczą;  

2)  oddany na większą liczbę kandydatów na daną funkcję niż jest przewidzianych 

danego typu mandatów do wyboru w ramach danego zebrania wyborczego;  

3)  oddany na karcie, na której znak X został postawiony w innym miejscu niż 

kwadrat przy nazwisku kandydata;  

4)  nie oddany na żadnego kandydata lub oddany na większą liczbę kandydatów niż 

liczba mandatów elektorskich.  
3. Z przebiegu każdego zebrania wyborczego sporządza się protokół, który podpisuje 

przewodniczący zebrania oraz wyznaczony przez niego protokolant.  

4.  Dokumentację wyborczą przewodniczący komisji wyborczej Uniwersytetu przekazuje 

rektorowi, która jest archiwizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
5.  W ramach jednego głosowania każdy głosujący korzysta z jednej karty wyborczej, na 

której umieszczeni są wszyscy kandydaci, na których może oddać głos w ramach danego 

głosowania. 

6. W przypadku nieobsadzenia wszystkich stanowisk z powodów wynikających § 68 ust. 1 

pkt 10) Statutu – w kolejnym głosowaniu nie uwzględnia się:  
1) osób, które uzyskały bezwzględną większość i zostały już wybrane  

2)  osoby, która otrzymała najmniejszą liczbę głosów (lub osób jeżeli kilka osób 

uzyskała najmniejszą liczbę) – w sytuacji w której usunięcie większej liczby 

osób, które uzyskały taki sam najmniejszy wynik spowoduje, że kandydatów 

będzie mniej od pozostałych do obsadzenia mandatów – zarządza się głosowanie 

pomiędzy tymi kandydatami, w wyniku, którego usuwa się z listy kandydatów 

jedynie osobę z najniższą liczbą głosów.  
7. Sformułowanie z § 68 ust. 1 pkt 6) Statutu „więcej niż połowa ważnie oddanych głosów” 

należy rozumieć w ten sposób, że głosów oddanych na danego kandydata jest więcej niż 

połowa głosujących, którzy oddali ważny głos (tj. oddali głos przynajmniej na jednego 

kandydata).  

  



II. TRYB WYBORU CZŁONKÓW KOLEGIUM ELEKTORÓW  

§ 7  

1. Wyboru elektorów dokonuje się zgodnie z postanowieniami statutu w terminie 

określonym w terminarzu czynności wyborczych.  

2.  Zgłoszenie kandydata na członka kolegium elektorów do komisji wyborczej następuje w 

terminie ustalonym przez Komisję Wyborczą przed wyznaczonym terminem wyborów. 

3.  Komisja oraz jej zespoły mogą zarządzić zgłaszanie kandydatów także na zebraniu 

wyborczym.  

4.  Do zgłoszenia należy załączyć:  
1) pisemną zgodę kandydata na kandydowanie,  

2)  oświadczenie kandydata na członka kolegium elektorów o spełnieniu wymagań 

określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce – według wzoru określonego w Uniwersytecie;  

3) w przypadku kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 roku oświadczenie 

lustracyjne lub informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego.  
5. Kandydata może zgłosić tylko osoba, której przysługuje czynne prawo wyborcze do 

wyboru zgłaszanego kandydata (osoba zatrudniona w tej samej jednostce organizacyjnej 

co kandydat).   

§ 8  

1. Zebraniu wyborczemu do wyboru członków elektorów przewodniczy przewodniczący 

zespołu wyborczego.  

2.  Przewodniczący zebrania wyborczego przed przystąpieniem do głosowania:  
1) ustala listę kandydatów w porządku alfabetycznym,  

2)  zarządza wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów  
3. Zespół wyborczy oblicza głosy i ustala wyniki głosowania, które ogłasza zebranym 

przewodniczący zebrania wyborczego.  

§ 9  

Przewodniczący zebrania wyborczego zarządza:  

1)  ponowne liczenie głosów, jeżeli stwierdzi, że popełniono błędy przy ich obliczaniu,  

2) powtórzenie głosowania, jeżeli stwierdzi, że w trakcie głosowania zostały naruszone 

zasady jego przeprowadzania.  

3)  następne głosowanie w wypadkach określonych w regulaminie i Statucie. 

§ 10  

Komisja wyborcza stwierdza w drodze uchwały dokonanie wyboru członków kolegium 

elektorów.  

 

 

 

 

 



III. TRYB WYBORU REKTORA  

§ 11  

1. Kandydatury na rektora zgłasza się pisemnie do komisji wyborczej w terminie 

określonym w terminarzu czynności wyborczych.  

2.  Do zgłoszenia należy załączyć:  
1) pisemną zgodę kandydata na kandydowanie,  

2)  oświadczenie kandydata na rektora o spełnieniu wymagań określonych w ustawie 

z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – według wzoru 

określonego w Uniwersytecie;  

3)  w przypadku kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 roku oświadczenie 

lustracyjne lub informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego;  

4)  zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.  
3. Komisja wyborcza ustala listę kandydatów na rektora, umieszczając na niej w kolejności 

alfabetycznej nazwiska wszystkich prawidłowo zgłoszonych kandydatów, którzy spełniają 

wymogi określone w statucie.  

4.  W terminie określonym w terminarzu czynności wyborczych przewodniczący komisji 

wyborczej podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów na rektora.  

§ 12  

Komisja wyborcza na wniosek kandydata lub kandydatów organizuje specjalne zebranie 

przedwyborcze z udziałem kandydata lub kandydatów na rektora, najpóźniej w przeddzień 

wyborów.  

§ 13  

1. Kandydaci na rektora występują w kolejności alfabetycznej.  

2.  Komisja wyborcza ustala maksymalny czas jednego wystąpienia.  

3.  Każdy uczestnik zebrania może zadawać kandydatom pytania.  

4.  Na zakończenie zebrania przewodniczący ponownie udziela głosu kandydatom w 

kolejności alfabetycznej.  

§ 14  

1. Wyboru rektora dokonuje się na zebraniu wyborczym kolegium elektorów, zwołanym 

w terminie określonym w terminarzu czynności wyborczych, któremu przewodniczy 

Przewodniczący Komisji Wyborczej UKW. Postanowienia §4 ust. 4 i 5 stosuje się 

odpowiednio.  
2.  Przewodniczący zebrania przed przystąpieniem do głosowania:  

1) ustala listę kandydatów na rektora,   

2)  zarządza wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów,  
3)  ogłasza wynika głosowania, odczytując zebranym protokół.    

§ 15  

Przewodniczący zebrania zarządza:  

1) ponowne liczenie głosów, jeżeli stwierdzi, że popełniono błędy przy ich obliczaniu,  

2)  powtórzenie głosowania, jeżeli stwierdzi, że w trakcie głosowania zostały naruszone 

zasady jego przeprowadzania.  



§ 16 

1. Przewodniczący zebrania niezwłocznie przekazuje Komisji wyborczej kopię protokołu 

zebrania oraz protokół komisji skrutacyjnej i listy obecności uczestników posiedzenia 

wyborczego.  

2.  Komisja wyborcza ocenia prawidłowość wyboru rektora.  

3.  Komisja wyborcza unieważnia wybór i zarządza powtórzenie głosowania, jeżeli 

stwierdzi istotne nieprawidłowości dotyczące przeprowadzenia głosowania lub obliczenia 

jego wyników mające wpływ na wynik wyborów.  

4.  Komisja wyborcza stwierdza w drodze uchwały dokonanie wyboru rektora i wydaje 

rektorowi elektowi akt stwierdzający wybór.  

  

IV. TRYB WYBORÓW PRZEDSTAWICIELI DO SENATU  

§ 17  

Wyboru przedstawicieli do senatu dokonuje się zgodnie z postanowieniami statutu, w terminie 

określonym w terminarzu czynności wyborczych.  

§ 18  

1. Zgłoszenie kandydatów na członka senatu do komisji wyborczej następuje w terminie 

ustalonym przez Komisję Wyborczą przed wyznaczonym terminem wyborów.  

2.  Kandydat na członka Senatu musi spełniać wymagania określone w art.20 ust.1 pkt.1-5 i 

7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.  

3.  Do zgłoszenia kandydata na członka senatu stosuje się odpowiednio § 7 ust. 4.  

  

§ 19  

1. Zebraniu wyborczemu przewodniczy i prowadzi przewodniczący zespołu 

wyborczego. Postanowienia §4 ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.  
2.  Przed przystąpieniem do głosowania przewodniczący:  

1) stwierdza, czy jest kworum,  
2)  ustala listę kandydatów,  
3)  zarządza wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów. 

3. Zespół wyborczy oblicza głosy i ustala wyniki głosowania, które ogłasza zebranym 

jej przewodniczący, odczytując protokół komisji.   

§ 20  

Przewodniczący zebrania zarządza:  

1)  ponowne liczenie głosów, jeżeli stwierdzi, że popełniono błędy przy ich obliczaniu,  

2)  powtórzenie głosowania, jeżeli stwierdzi, że w trakcie głosowania zostały naruszone 

zasady jego przeprowadzania.  

§ 21  

1. Przewodniczący zebrania niezwłocznie przekazuje przewodniczącemu komisji wyborczej 

protokół j i listy obecności uczestników zebrania wyborczego.  

2.  Komisja wyborcza stwierdza w drodze uchwały dokonanie wyboru członków.  



V. TRYB WYBORU PRZEDSTAWICIELI DO RAD DZIEDZIN 

§ 21  

Wyboru przedstawicieli do rad dziedzin dokonuje się zgodnie z postanowieniami statutu,  

w terminie określonym w terminarzu czynności wyborczych.  

§ 22  

Zgłoszenie kandydatów na członka rady dziedziny do komisji wyborczej następuje w terminie 

ustalonym przez Komisję Wyborczą przed wyznaczonym terminem wyborów.  

§ 23  

1. Zebraniu wyborczemu przewodniczy i prowadzi przewodniczący zespołu wyborczego.  

2. Przed przystąpieniem do głosowania przewodniczący:  
a. ustala listę kandydatów,  

b.  zarządza wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów.  
3. Zespół wyborczy oblicza głosy i ustala wyniki głosowania, które ogłasza zebranym jego 

przewodniczący, odczytując protokół.  

§ 24  

Przewodniczący zebrania:  

1) ustala i ogłasza zebranym wyniki wyborów po stwierdzeniu, że głosowania i obliczenia 

głosów są prawidłowe,  

2)  zarządza:  
a. ponowne liczenie głosów, jeżeli stwierdzi, że popełniono błędy przy ich obliczaniu,  

b.  powtórzenie głosowania, jeżeli stwierdzi, że w trakcie głosowania zostały naruszone 

zasady jego przeprowadzania.  

§ 25  

1. Przewodniczący zebrania niezwłocznie przekazuje przewodniczącemu komisji wyborczej 

protokół i listę obecności uczestników zebrania wyborczego.  

2.  Komisja wyborcza stwierdza w drodze uchwały dokonanie wyboru członków rady 

dziedziny.  

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

§ 26  

Rozstrzyganie sporów powstałych w związku ze stosowaniem regulaminu, dokonywanie 

wykładni jego przepisów i rozstrzyganie spraw dotyczących przebiegu wyborów, które nie 

zostały unormowane w regulaminie, należy do komisji wyborczej, która w tym zakresie 

podejmuje uchwały.  

§ 27  

Do spraw nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Statutu 

Uniwersytetu.  

§ 28  

Regulamin wchodzi w życie z chwilą podjęcia uchwały komisji wyborczej. 


