
Regulamin wyborów przedstawicieli do Senatu Wyższej Szkoły – Edukacja 

w Sporcie 

Zatwierdzony przez Senat Wyższej Szkoły – Edukacja w Sporcie, Uchwałą nr 

05/2020   z dnia 31. marca  2020 roku 

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne 

§1 

 

1. Podstawą prawną Regulaminu Wyborczego zwanego dalej Regulaminem 

stanowią: 

1) Art. 34 ust.1 pkt. 1 Ustawa „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”  

z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U poz. 1668  z późn. zm.) zwanej dalej 

Ustawą. 

2) § 12 ust. 1 i 2 , Statut Wyższej Szkoły – Edukacja w Sporcie z dn. 

19.09.2019 r.  

 

§2 

1.  Regulamin określa: 

     1) Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów przedstawicieli do Senatu 

WSEWS, 

     2) Terminy czynności wyborczych tgz. Kalendarium Wyborcze 

2. Regulamin określa zasady i tryb wyboru następujących przedstawicieli do 

senatu 

    1) Dwóch przedstawicieli nauczycieli akademickich posiadających tytuł 

naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego,  

    2) Jednego przedstawiciela pozostałych nauczycieli akademickich,  

    3) Jednego przedstawiciela pracowników nie będących nauczycielami. 

 

 



§ 3 

1. Wybory odbywają się przy zachowaniu następujących zasad: 

1) Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim pracownikom 

zatrudnionym w uczelni, spełniającym wymogi Ustawy.  

2) Wybory  przedstawicieli do senatu, o których mowa w §2 ust.2 pkt 1-

3, przeprowadzane są odrębnie w poszczególnych grupach nauczycieli 

akademickich i pracowników niebędących nauczycielami 

akademickimi, głosowanie jest tajne. 

3) Umieszczenie na liście kandydatów wymaga zgody kandydata, która 

może być wyrażona ustnie lub w formie pisemnej przed terminem 

wyborów oraz złożenie pisemnego oświadczenia i informacji, o 

których mowa w art.20 ust. 4 Ustawy.  

4) Umieszczenie kandydatów na liście wyborczej dla danej grupy 

wyborczej następuje w momencie uzyskania potwierdzenia, że dana 

osoba wyraża zgodę do kandydowania na przedstawiciela senatu 

WSEWS i spełnia następujące wymogi Ustawy:  art.29 ust.4 oraz 

wymagania określone w art.20 ust.1 pkt 1-5 i 7 ustawy. Zgodnie z 

powyższymi przepisami członkiem senatu może być osoba, która: 

pkt 1)  ma pełną zdolność do czynności prawnych; 

pkt 2)  korzysta z pełni praw publicznych; 

pkt 3)  nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne 

przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; 

pkt 4)  nie była karana karą dyscyplinarną; 

pkt 5)  w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie 

pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 

ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o 

dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz 

treści tych dokumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 430, 399, 447, 534 i 

1571), nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi 

organami; 

pkt 7)  nie ukończyła 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji. 

 

5) Odpowiedzialnym za tworzenie zgłoszonych list kandydatów jest 

Uczelniana Komisja Wyborcza a w szczególności jej przewodniczący.  

6) Nauczycielom akademickim w grupie nauczycieli posiadających tytuł 

naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego 



przysługują dwa głosy czyli na liście wyborczej kandydatów dokonują 

dwóch „skreśleń”  tzn. przy wybranych nazwiskach stawiają znak „X”.  

7) Nauczycielom akademickim w grupie pozostałych nauczycieli , nie 

posiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego 

doktora habilitowanego oraz w grupie pracowników nie będących 

nauczycielami przysługuje jeden głos czyli na liście wyborczej 

kandydatów dokonują jednego „skreślenia” tzn. przy jednym 

wybranym nazwisku stawiają znak „X”.  

8) Głosować można tylko osobiście i dopuszcza się głosowanie zdalne 

zgodnie ze szczegółowym zarządzeniem Rektora.  

9) Wybór uważa się za dokonany, gdy kandydat uzyska największą 

liczbę głosów. W przypadku równej liczby głosów przeprowadza się 

kolejną turę głosowania z udziałem tylko tych osób, które uzyskały 

równą liczbę głosów.  

 

Rozdział II. Komisja wyborcze 

§ 4 

1. Wybory przeprowadza Uczelniana Komisja Wyborcza . 

2. Uczelnianą Komisję Wyborczą  powołuje Rektor zgodnie ze statutem 

§11, ust.2,  pkt. 6.  

3. Pracami Uczelnianej Komisji Wyborczej kieruje jej przewodniczący i on 

odpowiada za gromadzenie i zabezpieczenie dokumentacji  wyborczej.  

 

 

 

Rozdział III. Kalendarium Wyborów 

 

§ 5 

1. Rektor wydając zarządzenie powołuje Uczelnianą Komisję Wyborczą 

oraz jej przewodniczącego.  

2. Skład osobowy Uczelnianej Komisji Wyborczej jest trzy osobowy: 

przewodniczący, sekretarz i członek.  

3. W przypadku złożenia pisemnej rezygnacji któregoś z członków 

Uczelnianej Komisji Wyborczej następuje powołanie uzupełniające, 

którego dokonuje Rektor na mocy zarządzenia.  



4. Rektor zobowiązany jest wydać stosowne zarządzenie powołujące skład 

osobowy Uczelnianej Komisji Wyborczej w terminie do 30 kwietnia  

roku, w którym następują wybory.  

5. Rektor zobowiązany jest wydać stosowne zarządzenie określające I i 

kolejne tury wyborów, które powinny być zakończone w terminie do 30 

lipca roku, w którym następują wybory. 

 

§ 6 

1. Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej w porozumieniu z 

Kanclerzem sporządza listy osób uprawnionych do głosowania zgodnie z 

§2, ust.2, pkt. 1-3 niniejszego regulaminu.   

2. Listy uprawnionych do głosowania powinny być sporządzone w terminie 

do 10 maja roku, w którym następują wybory.  

3. Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej zobowiązany jest 

powiadomić  wszystkie osoby uprawnione do głosowania w terminie do 

20 maja roku, w którym mają nastąpić wybory o przysługującym im 

prawie wyborczym oraz prawie do zgłaszania kandydatów na 

przedstawicieli do senatu WSEWS.  

4. Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej w porozumieniu z 

Rektorem zobowiązany jest do ogłoszenia szczegółowego terminu 

zgłaszania kandydatów, które powinno nastąpić nie później jak do 10 

czerwca roku, w którym przeprowadzane są wybory.  

5. Przewodniczący Uczelnianej komisji wyborczej zobowiązany jest 

powiadomić zgłoszonego kandydata (kandydatkę) oraz uzyskać jego 

zgodę na kandydowanie.  

6. Kandydat wyrażający zgodę na kandydowanie na członka Senatu 

WSEWS zobowiązany jest podpisać oświadczenie zgodnie z wymogami 

Ustawy art. 20 ust. 4 i niezwłocznie dostarczyć je przewodniczącemu 

Uczelnianej Komisji Wyborczej.  

7. W sytuacji kiedy powiadomiony kandydat nie złoży na ręce 

Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej pisemnego 

oświadczenia, o którym mowa § 6 ust.6 jego nazwisko nie może być 

umieszczone na liście kandydatów do senatu.  

8. Skreślenia z listy kandydatów może nastąpić wyłącznie na pisemny 

wniosek osoby wcześniej zgłoszonej ( kandydującej), który należy złożyć 

na ręce przewodniczącego co najmniej 1 dzień przed terminem I tury 

wyborów.  

9. W terminie do 20 czerwca roku, w którym następują wybory 

Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej przedkłada  sporządzone 

listy kandydatów Rektorowi.   

 

§ 7 

 



1. Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej w porozumieniu z 

administratorem Platformy, zakładają oddzielne konto poczty 

wewnętrznej na Platformie Administracyjnej.  

2. Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej w porozumieniu z 

administratorem Platformy, co najmniej 1 dzień przed I lub II turą 

wyborów,  z konta Uczelnianej Komisji Wyborczej, rozsyła listy 

kandydatów do osób uprawnionych do głosowania w odpowiednich 

grupach, zgodnie z § 2, ust.2, pkt. 1-3 niniejszego regulaminu, na ich 

indywidualne konta poczty wewnętrznej dostępne na Platformie po 

wcześniejszym zalogowaniu się.  

3. Głosowanie na wybranego kandydata na członka senatu następuje, w dniu 

I lub II tury wyborów, w godzinach  od 6,00 do 24,00 poprzez wysłanie 

wewnętrzną pocztą informacji;  

 

„Głosuję na (………tu należy wpisać imię i nazwisko kandydata ……….)”  

Uwaga!!!  

 

    1) W grupie przedstawicieli nauczycieli akademickich posiadających tytuł 

naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego wybieramy 

dwie osoby wpisując dwa nazwiska i ich imiona,  

    2) W grupie przedstawicieli  pozostałych nauczycieli akademickich 

wybieramy jednego kandydata i wpisujemy jedno imię i nazwisko,  

    3) W grupie pracowników nie będących nauczycielami wybieramy jednego 

kandydata i wpisujemy jedno imię i nazwisko, 

4. W dniu I lub II tury wyborów, osoba wskazana przez przewodniczącego 

Uczelnianej Komisji Wyborczej, telefonicznie powiadamia wszystkie 

osoby upoważnione do głosowania o przysługującym prawie do 

głosowania na członka senatu.  

5. Po zakończeniu wyborów (I i II tura) Przewodniczący Uczelnianej 

Komisji Wyborczej sporządza protokół z głosowań w poszczególnych 

grupach  i wraz z wydrukami oddanych głosów przekazuje go Rektorowi.   

 

§ 8 

 

1. W przypadku równej liczby oddanych głosów na dwóch lub więcej 

kandydatów do senatu, przewodniczący Uczelnianej Komisji 

Wyborczej zarządza II turę wyborów.  

2. W drugiej turze wyborów biorą udział tylko ci kandydaci, którzy 

uzyskali tę samą i największą liczbę głosów.  



3. Ostateczny termin sporządzenia i przekazania końcowego protokołu z 

wyborów powinien nastąpić najpóźniej do dnia 20 lipca roku, w 

którym następują wybory.  

4. Powołania nowych wybranych przedstawicieli senatu na bieżącą 

kadencję dokonuje Rektor na mocy zarządzenia, na podstawie 

końcowego Protokołu Wyborów Uczelnianej Komisji Wyborczej.  

 

Rozdział IV. Postanowienia końcowe 

 

§ 9 

1. Ostateczne terminy pierwszej ( I ) i drugiej ( II ) tury wyborów ustala 

Rektor w porozumieniu z Radą Zarządzającą i ogłasza je w stosownym 

zarządzeniu.  

2.  W przypadkach wątpliwości proceduralnych, a nie uregulowanych 

przepisami Ustawy, postanowieniami Statutu oraz niniejszego 

Regulaminu rozstrzyga Uczelniana Komisja Wyborcza w formie uchwał, 

podejmowanych zwykłą większością głosów członków komisji obecnych 

na jej posiedzeniu.  

3. Wątpliwości proceduralne, w tym także zarzuty dotyczące ważności 

wyborów należy zgłaszać pisemnie do Uczelnianej Komisji Wyborczej w 

terminie do 7 dni od daty ogłoszenia wyników wyborów.  

4. Osobami uprawnionymi do złożenia wątpliwości proceduralnych i 

zarzutów dotyczących ważności wyborów są członkowie wszystkich grup 

społeczności akademickiej uprawnionych do głosowania.  

5.  Uczelniana Komisja Wyborcza rozstrzyga wątpliwości proceduralne w 

terminie do 7 dni od ich złożenia.  

6.  Uczelniana Komisja Wyborcza może stwierdzić nieważność wyborów w 

przypadku naruszenia ustawy, Statutu lub niniejszego Regulaminu, i 

zarządzić ich powtórzenie.  

7. Od uchwały Uczelnianej Komisji Wyborczej przysługuje odwołanie do 

Senatu, które w ciągu 7 dni może za jej pośrednictwem wnieść rektor lub 

osoby kandydujące w wyborach.  

8. Senat może rozpoznać odwołanie w ciągu 30 dni, przy czym jego decyzja 

jest ostateczna. Brak stanowiska w podanym terminie oznacza akceptację 

dla uchwały Uczelnianej Komisji Wyborczej.  

9. Wyborów nie powtarza się do czasu zakończenia procedury odwoławczej.  

 

§ 10 
1. Swoją moc traci „Regulamin wyboru przedstawicieli do Senatu WSEWS” 

przyjęty uchwałą Senatu nr 2/2012 z dn. 20.04.2012 r.,  



2. Niniejszy Regulamin wyborczy wchodzi w życie z dniem podjęcia 

uchwały  przez Senat WSEWS.   

 

 


