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Dział III 
 

TRYB WYBORÓW, POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA ORGANÓW UCZELNI 
 

Rozdział 1  Ogólne zasady przeprowadzania wyborów 
 

§ 24 

 

1. Organy jednoosobowe Uczelni są wybierane przez kolegia elektorów. 
 

2. Rektor i prorektorzy wybierani są przez Uczelniane Kolegium Elektorów. 
 

3. Dziekan i prodziekani wybierani są przez wydziałowe kolegium elektorów. 
 

4. W skład Uczelnianego Kolegium Elektorów wchodzą wybrani przedstawiciele 
wszystkich grup pracowniczych Uczelni oraz studentów i doktorantów, w liczbie 
określonej w § 22 ust. 2, przy czym: 

1) przedstawiciele nauczycieli akademickich, posiadających tytuł profesora lub 
stopień doktora habilitowanego i zatrudnionych na wydziale jako podstawowym 
miejscu pracy, są wybierani na wydziałowym zebraniu wyborczym tej grupy 
nauczycieli akademickich; 

2) przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziale 
jako podstawowym miejscu pracy, są wybierani przez i spośród członków 
Wydziałowego Kolegium Elektorów tej grupy nauczycieli akademickich; 

3) przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich, zatrudnionych 

w jednostkach ogólnouczelnianych i międzywydziałowych, wybierani są 

na ogólnouczelnianym zebraniu wyborczym; 
4) przedstawiciele pracowników Uczelni, niebędących nauczycielami akademickimi, 

wybierani są na ogólnouczelnianym zebraniu wyborczym spośród przedstawicieli 
wybranych w okręgach wyborczych; 

5) przedstawiciele studentów i doktorantów wybierani są na zasadach określonych 
odpowiednio przez samorządy studentów i doktorantów. 

 

5. Liczbę przedstawicieli nauczycieli akademickich, posiadających tytuł  profesora lub 
stopień doktora habilitowanego określa Uczelniana Komisja Wyborcza proporcjonalnie 
do liczby tych nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziale. 

 

6. Nauczyciele akademiccy, posiadający tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego, 
zatrudnieni w ogólnouczelnianych lub międzywydziałowych jednostkach 
organizacyjnych, realizują swoje prawa wyborcze, uczestnicząc w wyborach do Senatu 

i Uczelnianego Kolegium Elektorów na wydziale, do którego zgłoszą swój akces. 
 

7. Podział mandatów, przewidzianych w Statucie dla przedstawicieli studentów 

i doktorantów, ustala odpowiednio Uczelniana Komisja Wyborcza lub wydziałowa 
komisja wyborcza proporcjonalnie do liczebności obu tych grup w Uczelni lub na 
wydziale, z tym że studenci i doktoranci są reprezentowani co najmniej przez jednego 
przedstawiciela  każdej z tych grup.  
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8. W skład Senatu wchodzą wybrani przedstawiciele wszystkich grup pracowniczych 
Uczelni oraz studentów i doktorantów, w proporcjach określonych w § 8 ust. 2 i 3. 

 

9. W skład rady wydziału wchodzą nauczyciele akademiccy posiadający tytuł profesora lub 
stopień doktora habilitowanego, nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowiskach 
profesora nadzwyczajnego oraz wybrani przedstawiciele pozostałych pracowników 
zatrudnionych na wydziale, studentów i doktorantów, w proporcjach określonych w § 15 

ust. 2. 

 

§ 25 

 

1. Czynne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim, zatrudnionym 

w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy, pracownikom niebędącym nauczycielami 
akademickimi, studentom oraz doktorantom. 

 

2. Bierne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim, zatrudnionym 

w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy, którzy nie ukończyli sześćdziesiątego 
siódmego roku życia, a w przypadku osób posiadających tytuł profesora – 

siedemdziesiątego roku życia, pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi, 
zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, studentom oraz doktorantom. Wymóg 
zatrudnienia nie dotyczy kandydatów na Rektora. 

 

3. Każdy wyborca, o którym mowa w ust. 1, ma prawo do zgłaszania kandydatów. 
 

4. Wybory przeprowadzane są z zachowaniem zasady powszechności, równości, tajności, 
proporcjonalności bądź reprezentatywności, jeżeli zachowanie proporcjonalności nie jest 
możliwe. Mogą być bezpośrednie lub pośrednie poprzez delegatów. 

 

5. Wybór uważa się za dokonany, jeżeli kandydat uzyskał więcej niż połowę ważnych 
głosów. W wyborach pośrednich wymagana jest obecność co najmniej połowy 
statutowego składu organu, który dokonuje wyboru. 

 

6. Czas i miejsce wyborów podaje się do wiadomości w takim terminie i w taki sposób, aby 
wyborca miał możliwość wzięcia udziału w wyborach. 

 

7. Wybory przeprowadzają komisje wyborcze, o których mowa w § 26. 

 

8. Tryb wyboru oraz czas trwania kadencji przedstawicieli studentów i doktorantów 

w organach kolegialnych i organach wyborczych określają odpowiednio regulamin 
Samorządu Studenckiego i regulamin Samorządu Doktorantów z zachowaniem zasad 
określonych w ust. 4. 

 

 

Rozdział 2  Komisje wyborcze 

 

§ 26 

 

1. Nie później niż w styczniu drugiego roku kadencji Senat wybiera, spośród swoich 
członków, Uczelnianą Komisję Wyborczą, a rady wydziałów wybierają, spośród swoich 
członków, wydziałowe komisje wyborcze. 
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2. W skład Uczelnianej Komisji Wyborczej wchodzą: 
1) trzej  przedstawiciele nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora lub 

stopień doktora habilitowanego; 
2) jeden przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich; 
3) jeden przedstawiciel pracowników Uczelni niebędących nauczycielami 

akademickimi; 

4) jeden przedstawiciel studentów; 
5) jeden przedstawiciel doktorantów; 
6) szef Kancelarii Rektora. 

 

3. W skład wydziałowej komisji wyborczej wchodzą: 
1) dwaj przedstawiciele nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora lub 

stopień doktora habilitowanego; 
2) jeden przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich; 
3) jeden przedstawiciel zatrudnionych na wydziale pracowników niebędących 

nauczycielami akademickimi; 

4) jeden przedstawiciel studentów; 
5) jeden przedstawiciel doktorantów. 
  

4. Na pierwszym posiedzeniu, zwołanym przez Rektora, Uczelniana Komisja Wyborcza 
wybiera, spośród swoich członków, przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza. 

 

5. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do wydziałowej komisji wyborczej. 
 

6. Kadencja  komisji  wyborczych  upływa  z  chwilą  powołania  nowych  komisji 
wyborczych, zgodnie z ust. 1-4. 

 

7. Funkcji członka komisji wyborczej nie można łączyć z pełnieniem w Uczelni funkcji 
organu jednoosobowego lub jego zastępcy. Osoba kandydująca do pełnienia funkcji 
organu jednoosobowego lub jego zastępcy jest obowiązana do rezygnacji z członkostwa 

w komisji, a na jej miejsce właściwy organ wybiera inną osobę. 
 

8. Do zadań Uczelnianej Komisji Wyborczej należy organizowanie wyborów w Uczelni, 
a zwłaszcza: 

1) ustalenie terminarza czynności wyborczych; 
2) ustalenie liczby mandatów w Kolegium, przysługującej wydziałowi w grupie 

nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora lub stopień doktora 
habilitowanego; 

3) ustalenie liczby mandatów w Senacie i Kolegium, przysługujących studentom 

i doktorantom; 

4) nadzorowanie przebiegu wyborów na wydziałach; 
5) przeprowadzenie wyborów członków Senatu spośród nauczycieli akademickich 

nieposiadających tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego; 
6) przeprowadzenie wyborów członków Senatu oraz członków Kolegium spośród 

pracowników Uczelni niebędących nauczycielami akademickimi; 
7) przeprowadzenie wyborów członków Kolegium spośród nauczycieli 

akademickich nieposiadających tytułu profesora lub stopnia doktora 
habilitowanego, zatrudnionych w ogólnouczelnianych lub międzywydziałowych 
jednostkach organizacyjnych; 
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8) prowadzenie konsultacji dotyczących kandydatów na stanowisko Rektora; 

9) ustalenie i ogłoszenie list kandydatów na stanowiska Rektora i prorektorów; 
10) organizowanie i przeprowadzenie zebrań wyborczych na stanowiska Rektora 

i prorektorów; 
11) stwierdzenie dokonania wyboru członków Senatu, członków Kolegium  oraz 

Rektora i prorektorów; 
12) stwierdzenie nieważności wyborów w przypadku nieprawidłowego ich przebiegu; 
13) rozstrzyganie wątpliwości dotyczących spraw związanych z przebiegiem 

wyborów; 
14) zabezpieczenie dokumentacji wyborów. 

 

9. Do zadań wydziałowej komisji wyborczej należy organizowanie wyborów na wydziale, 
a zwłaszcza: 

1) ustalenie szczegółowego terminarza czynności wyborczych; 
2) przeprowadzenie wyborów członków rady wydziału; 
3) przeprowadzenie wyborów członków wydziałowego kolegium elektorów; 
4) przeprowadzenie wyborów członków Senatu i członków Uczelnianego Kolegium 

Elektorów spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora lub 
stopień doktora habilitowanego; 

5) przeprowadzenie wyborów członków Uczelnianego Kolegium Elektorów spośród 
nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu profesora lub stopnia doktora 
habilitowanego; 

6) przeprowadzenie wyborów delegatów, spośród nauczycieli akademickich 
nieposiadających tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego, na 
ogólnouczelniane zebranie wyborcze w celu wyboru przedstawicieli tej grupy 

wyborczej w Senacie; 

7) ustalenie liczby mandatów w radzie wydziału i wydziałowym kolegium 
elektorów, w grupie nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu profesora 
lub stopnia doktora habilitowanego, pracowników niebędących nauczycielami 

akademickimi oraz studentów i doktorantów; 
8) organizowanie i przeprowadzenie zebrań wyborczych wydziałowego kolegium 

elektorów w celu wyboru dziekana i prodziekanów; 
9) informowanie Uczelnianej Komisji Wyborczej o ustalonym terminarzu czynności 

wyborczych oraz o przebiegu i wynikach wyborów; 
10) wnioskowanie do Uczelnianej Komisji Wyborczej o unieważnienie wyborów 

w razie stwierdzenia nieprawidłowego ich przebiegu; 
11)  zabezpieczenie dokumentacji wyborów. 

 

10. Wybory Rektora, prorektorów, dziekanów i prodziekanów odbywają się kolejno 

w odrębnych terminach, ustalonych przez odpowiednie komisje wyborcze, z tym 

że wybory Rektora i prorektorów powinny być przeprowadzone do 31 maja, a dziekanów 

i prodziekanów do 15 czerwca w ostatnim roku upływającej kadencji. 
 

11. Szczegółową procedurę przeprowadzania wyborów określa ordynacja wyborcza Uczelni 
uchwalona przez Senat. 
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Rozdział 3  Wybory Rektora i prorektorów 
 

§ 27 

 

1. Listę kandydatów do pełnienia funkcji Rektora ustala Uczelniana Komisja Wyborcza 

w wyniku konsultacji przeprowadzonych ze środowiskiem profesorów i doktorów 
habilitowanych Uczelni. Lista ta może być uzupełniana przez kandydatów zgłaszanych 
przez członków Kolegium na zebraniach tego organu. Szczegółowy tryb przeprowadzania 
konsultacji określa ordynacja wyborcza, o której mowa w § 26 ust. 11.  

 

2. Rektor jest wybierany spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora. 
Warunkiem pełnienia funkcji Rektora jest zatrudnienie w Uczelni jako podstawowym 
miejscu pracy. 

 

3. Rektor niespełniający w dniu powołania wymogu zatrudnienia w Uczelni jest zatrudniany 

z pominięciem konkursu, o którym mowa w art. 118 a Ustawy, najpóźniej w dniu 
poprzedzającym objęcie funkcji Rektora. 

 

 

4. Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej stwierdza na piśmie wybór Rektora 

i niezwłocznie zawiadamia Ministra o dokonanym wyborze. 

 

 

§ 28 

 

1. Prorektorów, w liczbie do pięciu, wybiera Kolegium na wniosek Rektora-elekta, na 

zebraniu wyborczym zwołanym przez Przewodniczącego Uczelnianej Komisji 
Wyborczej. 

 

2. Prorektor jest wybierany spośród nauczycieli akademickich posiadających co najmniej 
stopień naukowy doktora. Warunkiem pełnienia funkcji prorektora jest zatrudnienie 

w Uczelni jako podstawowym miejscy pracy. 

 

3. Kandydatura prorektora ds. studenckich wymaga zgody większości przedstawicieli 
studentów i doktorantów wchodzących w skład Kolegium. Zgodę należy przedłożyć 
Przewodniczącemu Uczelnianej Komisji Wyborczej. Brak stanowiska w terminie siedmiu 
dni od dnia przedstawienia kandydatury uważa się za wyrażenie zgody.  

 

4. Wybór  każdego  prorektora  odbywa się  osobno. 
   

5. Gdy kandydat na prorektora nie uzyska wymaganej liczby głosów, wówczas Rektor-elekt 

zobowiązany jest do przedstawienia innej kandydatury na kolejnym zebraniu wyborczym 
Kolegium. 
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Rozdział 4  Wybory dziekana i prodziekanów 
 

§ 29 

 

1. Wyboru dziekana dokonuje wydziałowe kolegium elektorów, wybrane na nową kadencję. 
Wybory przeprowadza wydziałowa komisja wyborcza w terminie przypadającym 

po terminach wyboru Rektora i prorektorów. 
 

2. Dziekan wybierany jest spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora 
lub stopień doktora habilitowanego. Dziekan wydziału zamiejscowego wybierany jest 
spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora, stopień doktora 
habilitowanego lub stopień doktora. Warunkiem pełnienia funkcji dziekana jest 

zatrudnienie w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy. 

 

3. Przewodniczący wydziałowej komisji wyborczej stwierdza na piśmie wybór dziekana 

i niezwłocznie zawiadamia Rektora o dokonanym wyborze. 
 

§ 30 

 

1. Prodziekanów, w liczbie ustalonej przez Senat przed rozpoczęciem akcji wyborczej 
i określonej w załączniku 7 do niniejszego Statutu, wybiera wydziałowe kolegium 
elektorów wybrane na nową kadencję, na wniosek dziekana-elekta. Wybory 

prodziekanów przeprowadza wydziałowa komisja wyborcza. 
 

2. Prodziekan wybierany jest spośród nauczycieli akademickich posiadających co najmniej 
stopień naukowy doktora. Warunkiem pełnienia funkcji prodziekana jest zatrudnienie 

w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy.  

 

3. Kandydatura prodziekana ds. studenckich wymaga zgody większości przedstawicieli 
studentów i doktorantów wchodzących w skład wydziałowego kolegium elektorów. Brak 
stanowiska w terminie siedmiu dni od dnia przedstawienia kandydatury uważa się 

za wyrażenie zgody. 
 

4. Wybór każdego prodziekana odbywa się osobno.   
 

5. Gdy kandydat na prodziekana nie uzyska wymaganej liczby głosów, wówczas dziekan-

elekt zobowiązany jest do przedstawienia innej kandydatury na kolejnym zebraniu 
wyborczym wydziałowego kolegium elektorów. 

 

§ 31 

 

1. Rektor, prorektor, dziekan i prodziekan nie mogą być powołani do pełnienia tej samej 
funkcji na więcej niż dwie następujące po sobie kadencje. 

 

2. Funkcji rektora i prorektora nie można łączyć z funkcją dziekana i prodziekana, 
kierownika ogólnouczelnianej lub międzywydziałowej jednostki organizacyjnej Uczelni 
i jego zastępcy.  
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3. Funkcji dziekana i prodziekana nie można łączyć z funkcją kierownika ogólnouczelnianej 
lub międzywydziałowej jednostki organizacyjnej Uczelni i jego zastępcy. 

 

4. Funkcji rektora, prorektora, dziekana lub prodziekana nie może pełnić osoba pełniąca 
funkcję organu jednoosobowego w innej uczelni albo będąca założycielem uczelni 
niepublicznej. 

 

5. Funkcji członka organu kolegialnego Uczelni nie można łączyć z funkcją organu 
jednoosobowego w innej uczelni, ze statusem założyciela uczelni niepublicznej będącego 
osobą fizyczną, albo ze statusem członka organu osoby prawnej będącej założycielem 
uczelni niepublicznej. 

 

 

§ 32 

 

W Uczelni 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 Uczelni, a także prorektora. 
 

 

Rozdział 5  Wygaśnięcie mandatu 
 

§ 33 

 

1. Mandat w organach Uczelni wygasa przed upływem kadencji, gdy: 

1) pracownik przestaje być pracownikiem Uczelni; 
2) doktorant przestaje być doktorantem Uczelni; 
3) student przestaje być studentem Uczelni; 
4) osoba posiadająca mandat zrzekła się mandatu; 
5) osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne – z chwilą 

uprawomocnienia się wyroku; 
6) osoba ukarana jedną z kar dyscyplinarnych, o których mowa w § 80 ust. 4 –                   

z chwilą uprawomocnienia się wyroku; 
7) nastąpiła zmiana przynależności do danej grupy wyborczej. 

 

2. Mandat   członka   Senatu   wygasa w   przypadku  nieusprawiedliwionej nieobecności 
na trzech kolejnych posiedzeniach Senatu albo w przypadku niemożności uczestniczenia 
w nich przez okres dłuższy niż sześć miesięcy. Nie dotyczy to osób, które są członkami 
Senatu z racji pełnionych funkcji.  

 

3. Mandat członka rady wydziału wygasa w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności 
na trzech kolejnych posiedzeniach rady wydziału albo w przypadku niemożności 
uczestniczenia w nich przez okres dłuższy niż sześć miesięcy. Nie dotyczy to osób, które 
są członkami rady wydziału z racji pełnionych funkcji. 

 

4. Profesorowie i doktorzy  habilitowani,  którzy  utracili  mandaty członków rady 
wydziału w związku z długoterminowym pobytem poza Uczelnią, mogą mandaty te 
ponownie uzyskać po powrocie na Uczelnię, jeżeli rada wydziału nie została wybrana              
w trybie, o którym mowa w § 15 ust. 3. 
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5. Skład organu kolegialnego uzupełnia się w drodze wyborów uzupełniających. 

 

6. W wypadku wygaśnięcia mandatu Rektora lub zawieszenia w pełnieniu obowiązków 
Senat powierza obowiązki Rektora jednemu z prorektorów wskazanemu uchwałą Senatu, 
do czasu wyboru organu jednoosobowego Uczelni w drodze wyborów uzupełniających. 

 

7. Jeżeli mandat dziekana wygasł przed upływem kadencji obowiązki dziekana powierza się 
prodziekanowi wyznaczonemu przez Rektora, do czasu wyboru organu jednoosobowego 

Wydziału w drodze wyborów uzupełniających.  
 

8. Jeżeli mandat prorektora lub prodziekana wygasł przed upływem kadencji przeprowadza 
się wybory uzupełniające. 

 

9. Do wyborów uzupełniających stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu dotyczące 
wyborów, z tym że ich przeprowadzenie winno odbywać się niezwłocznie po powstaniu 
wakatu. 

 

 

Rozdział 6  Odwołanie organów jednoosobowych 
 

§ 34 

 

1. Rektor i prorektor mogą być odwołani przez Kolegium, z zastrzeżeniem art. 38 ust. 5 
Ustawy. 

 

2. Wniosek o odwołanie Rektora może być zgłoszony przez co najmniej połowę 
statutowego składu Senatu. Wniosek o odwołanie prorektora może być zgłoszony przez 
Rektora, a pisemny wniosek o odwołanie prorektora ds. studenckich może być zgłoszony 
również przez co najmniej 3/4 przedstawicieli studentów i doktorantów wchodzących w 
skład Senatu. 

 

3. Uchwała o odwołaniu Rektora jest podejmowana większością co najmniej 3/4 głosów              
w obecności co najmniej 2/3 statutowego składu Kolegium. 

 

4. Uchwała o odwołaniu prorektora jest podejmowana bezwzględną większością głosów                
w obecności co najmniej 2/3 statutowego składu Kolegium. 

 

5. Dziekan i prodziekan mogą być odwołani przez wydziałowe kolegium elektorów. 
 

6. Wniosek o odwołanie dziekana może być zgłoszony przez Rektora lub przez co najmniej 
połowę statutowego składu rady wydziału. Wniosek o odwołanie prodziekana może być 
zgłoszony przez Rektora lub dziekana. Wniosek o odwołanie prodziekana ds. studenckich 
może być zgłoszony, w formie pisemnej, przez co najmniej 3/4 przedstawicieli studentów 
i doktorantów, wchodzących w skład rady wydziału. 

 

7. Uchwała o odwołaniu dziekana jest podejmowana większością co najmniej 3/4 głosów              
w obecności co najmniej 2/3 statutowego składu wydziałowego kolegium elektorów. 
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8. Uchwała o odwołaniu prodziekana jest podejmowana bezwzględną większością głosów 
w obecności co najmniej 2/3 statutowego składu wydziałowego kolegium elektorów. 

 

 


