
 
    

 
 

 
        

  

Uchwała Nr 3/2012/I 
Senatu Politechniki Lubelskiej 

 z dnia 23 lutego 2012 r. 

 
 

w sprawie uchwalenia „Regulaminu Wyborczego Organów   
Kolegialnych i Jednoosobowych Politechniki Lubelskiej 

na okres 01.09.2012 - 31.08.2016” 
 
 

 Na podstawie § 36 ust. 1 i 3 Statutu Politechniki Lubelskiej Senat  
u c h w a l a, co następuje: 

 
 

§ 1. 
 

 Senat Politechniki Lubelskiej uchwala „Regulamin Wyborczy  
Organów  Kolegialnych i Jednoosobowych Politechniki Lubelskiej na okres  
01.09.2012 - 31.08.2016”, określony szczegółowo w załączniku do niniejszej 
uchwały. 

 
§ 2. 

 
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania przez Rektora 
Politechniki Lubelskiej. 

 

 
 
 
Przewodniczący  

Senatu Politechniki Lubelskiej 
   
 
   R e k t o r  

      Prof. dr hab. inż. Marek Opielak 
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  Załącznik do  

Uchwały Nr 3/2012/I 
Senatu Politechniki Lubelskiej  

z dnia 23 lutego 2012 r. 

 
 
                 

 
REGULAMIN  WYBORCZY 

ORGANÓW  KOLEGIALNYCH  I  JEDNOOSOBOWYCH 
POLITECHNIKI  LUBELSKIEJ 

 NA  OKRES  01.09.2012 - 31.08.2016 
 
 

I. Podstawa prawna wyborów 
 

§ 1. 
 

1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  
(Dz. U. Nr 164,  poz. 1365, z późn. zm.) zwana dalej „Ustawą”. 

2. Statut Politechniki Lubelskiej z dnia 1 września 2006 r. (tekst jednolity 
wydany na podstawie Obwieszczenia Nr 1/2012 Rektora Politechniki 
Lubelskiej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu Statutu Politechniki Lubelskiej), zwany dalej „Statutem”. 

3. Niniejszy Regulamin wyborczy organów kolegialnych i jednoosobowych  
Politechniki Lubelskiej na okres 01.09.2012 r. – 31.08.2016 r., zwany dalej 
„Regulaminem”. 

 

 
II.  Organy wybierane w Politechnice Lubelskiej 

 

§ 2. 
 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzania wyborów 
organów Politechniki Lubelskiej, zwanej dalej Uczelnią, określonych  
w ust. 2-5 niniejszego paragrafu oraz zasady i tryb przeprowadzania 
wyborów Prorektorów i Prodziekanów.  

2. Organami Uczelni są: 
1) organy jednoosobowe; 
2) organy kolegialne; 
3) organy wyborcze. 

3. Organami jednoosobowymi są: Rektor i Dziekani. 
4. Organami kolegialnymi są: Senat i Rady Wydziałów. 
5. Organami wyborczymi są: Kolegium Elektorów Uczelni i Kolegia 

Elektorów Wydziałów. 
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III. Komisje Wyborcze 
 

§ 3. 
 

1. Wybory w Uczelni organizują i przeprowadzają Komisje Wyborcze 
Uczelni, tj. Uczelniana Komisja Wyborcza i Wydziałowe Komisje 
Wyborcze, powołane odpowiednio przez Senat i Rady Wydziałów – 
najpóźniej w marcu ostatniego roku kadencji organów wybieralnych 
Uczelni. 

2. Skład Uczelnianej Komisji Wyborczej i Wydziałowych Komisji 
Wyborczych określa Statut Politechniki Lubelskiej.  

3. Do głównych zadań Uczelnianej Komisji Wyborczej należy: 
1) przygotowanie projektu Regulaminu Wyborczego; 
2) ustalenie harmonogramu czynności wyborczych; 
3) nadzór  nad  przebiegiem  wyborów i prawidłowe zabezpieczenie 

dokumentacji wyborczej;  
4) zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Kolegium Elektorów 

Uczelni i do Senatu spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych              
w jednostkach międzywydziałowych oraz pracowników Politechniki       
niebędących nauczycielami akademickimi; 

5) przeprowadzenie wyborów Rektora i Prorektorów, w tym 
przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na stanowisko Rektora 
i Prorektorów oraz pisemnych oświadczeń, o których mowa w § 7 
ust. 9 i 10 niniejszego Regulaminu; 

6) przeprowadzenie akcji wyborczej, w tym spotkań z wyborcami, 
kandydatów na Rektora i kandydatów na Prorektorów 

7) wystąpienie do przedstawicieli studentów i doktorantów w Kolegium       
Elektorów Uczelni o wyrażenie zgody na kandydaturę Prorektora 
do spraw studenckich; 

8) rozstrzyganie wątpliwości dotyczących spraw związanych  
z przebiegiem wyborów; 

9) sprawowanie nadzoru nad działalnością Wydziałowych Komisji 
Wyborczych; 

10) unieważnienie wyborów w przypadku stwierdzenia 
ich nieprawidłowego przebiegu i ponowne ogłoszenie 
i przeprowadzenie wyborów; 

11) weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod względem wymagań 
formalnych.  

4.  Komisje Wyborcze są niezależne od władz Uczelni. 
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§ 4. 
 

Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej stwierdza na piśmie 
wybór Rektora i niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni  
od daty zakończenia wyborów, zawiadamia o wyborze ministra właściwego  
do spraw szkolnictwa wyższego.  

 
§ 5. 

 
1. Do zadań Wydziałowych Komisji Wyborczych należy: 

1) ustalenie harmonogramu czynności wyborczych dokonywanych 
w wydziale; 

2) nadzór nad przebiegiem wyborów i prawidłowe zabezpieczenie   
dokumentacji wyborczej; 

3) przeprowadzenie wyborów elektorów do Kolegium Elektorów Uczelni  
i Kolegiów Elektorów Wydziału z grupy nauczycieli akademickich  
posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora 
habilitowanego oraz z grupy pozostałych nauczycieli akademickich,  
a także wybór przedstawicieli tych grup do Senatu; 

4) weryfikacja posiadania biernego prawa wyborczego przez nauczycieli 
akademickich wydziału posiadających tytuł naukowy profesora lub 
stopień naukowy doktora habilitowanego i ustalanie listy osób z tej 
grupy nauczycieli akademickich wchodzących w skład Rad Wydziałów 
oraz przeprowadzenie wyborów z grupy pozostałych nauczycieli 
akademickich wydziału oraz z grupy pracowników wydziału 
niebędących nauczycielami akademickimi; 

5) przeprowadzenie wyborów Dziekana i Prodziekanów, w tym 
przyjmowanie zgłoszeń na stanowiska Dziekana, Prodziekanów oraz 
pisemnych oświadczeń, o których mowa w § 7 ust. 9 i 10 niniejszego 
Regulaminu; 

6) wystąpienie do przedstawicieli studentów i doktorantów w Kolegium 
Elektorów Wydziału o wyrażenie zgody na kandydaturę Prodziekana  
ds. studenckich; 

7) przeprowadzenie akcji wyborczej, w tym spotkań kandydatów 
na Dziekana i Prodziekanów z wyborcami; 

8) niezwłoczne powiadomienie, nie później jednak niż  w ciągu 24 godzin 
od zakończenia wyborów, Uczelnianej Komisji Wyborczej o wynikach 
każdorazowo przeprowadzonych wyborów  w wydziale; 

9) rozstrzyganie wątpliwości dotyczących spraw związanych 
z przebiegiem wyborów w wydziale; 

10) unieważnienie wyborów przeprowadzonych w wydziale w przypadku 
stwierdzenia ich nieprawidłowego przebiegu i ponowne ogłoszenie 
i przeprowadzenie wyborów;  
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11) weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod względem wymagań 
formalnych. 

 
§ 6. 

 
1. Członek Uczelnianej Komisji Wyborczej z chwilą złożenia pisemnej 

deklaracji o kandydowaniu na stanowisko organu jednoosobowego, 
Prorektora lub Prodziekana traci członkostwo w Komisji.   

2. Członek Wydziałowej Komisji Wyborczej z chwilą złożenia pisemnej 
deklaracji o kandydowaniu na stanowisko Dziekana lub Prodziekana traci 
członkostwo w Komisji.  

3. Komisja uzupełnia swój skład w drodze dokooptowania, w uzgodnieniu  
z kierownikami jednostek, z których członkowie Komisji, o których mowa 
w ust. 1 i ust. 2 , zostali desygnowani, z tym zastrzeżeniem, że decyzja 
Uczelnianej Komisji Wyborczej podlega zatwierdzeniu przez Senat, 
natomiast decyzja Wydziałowej Komisji Wyborczej podlega zatwierdzeniu 
przez właściwą Radę Wydziału.  

 
 

IV.  Ogólne zasady wyborcze 
 

§ 7. 
 

1. Organy Uczelni są wybierane przy udziale przedstawicieli wszystkich 
grup społeczności akademickiej.  

2. Czynne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim 
zatrudnionym w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy, pracownikom 
niebędącym nauczycielami akademickimi, studentom oraz doktorantom, 
o ile w dniu wyborów nie przebywają na urlopach bezpłatnych.  

3. Bierne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim, którzy 
w dniu wyborów nie ukończyli sześćdziesiątego piątego roku życia,  
w przypadku osób posiadających tytuł profesora – siedemdziesiątego roku  
życia, pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi, 
zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, studentom oraz 
doktorantom, o ile w dniu wyborów nie przebywają na urlopach  
bezpłatnych.  

4. Każdemu z wyborców, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, 
przysługuje prawo zgłaszania kandydatów.  

5. Nazwiska kandydatów umieszczane są na kartach do głosowania  
w kolejności alfabetycznej. 

6. Wszystkie głosowania wyborcze są tajne. Za zorganizowanie wyborów, 
w sposób zapewniający tajność głosowania, odpowiadają przewodniczący 
odpowiednich Komisji. 
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7. Wybór uznaje się za dokonany, jeżeli kandydat uzyskał więcej niż połowę 
ważnych oddanych głosów. 

8. Głos jest ważny, jeżeli został oddany na ważnej karcie do głosowania,  
na której zagłosowano na nie większą liczbę kandydatów niż liczba  
mandatów do obsadzenia. Jeśli na karcie do głosowania nie wskazano 
żadnego kandydata, to głos jest nieważny. Głosów nieważnych 
nie uwzględnia się przy obliczaniu większości głosów wymaganej 
w danym głosowaniu.  Wzory kart do głosowania określają załączniki 
5 i 5a niniejszego Regulaminu. 

9. Wymagana jest pisemna zgoda na kandydowanie w przypadku 
nieobecności kandydata na zebraniu wyborczym i złożenie oświadczenia 
o posiadaniu przez niego biernego prawa wyborczego. Wzór oświadczenia 
stanowi załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu.  

10.  Wymagane jest pisemne oświadczenie kandydata na funkcję: Rektora, 
Prorektora, Dziekana, Prodziekana o niepełnieniu przez niego funkcji 
organów jednoosobowych w innej uczelni oraz że nie jest założycielem 
innej uczelni niepublicznej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 
do niniejszego Regulaminu. 

 
§ 8. 

 
1. Czas i miejsce przeprowadzenia wyborów podaje się do wiadomości  

co najmniej na 10 dni przed planowanym terminem wyborów poprzez 
ogłoszenie na stronie internetowej Uczelni oraz na tablicach 
ogłoszeniowych wydziałów, jednostek międzyuczelnianych, w budynkach 
administracyjnych  Uczelni i w Domach Studenckich. 

2. Zebrania wyborcze są ważne, gdy udział w nich weźmie co najmniej 50% 
uprawnionych do głosowania. 

3. Jeżeli zebranie wyborcze nie jest ważne (w rozumieniu § 8 ust. 2  
niniejszego Regulaminu), następne zebranie odbywa się w tym samym 
dniu, nie wcześniej jednak niż po 30 minutach od odbycia pierwszego 
zebrania wyborczego. W drugim terminie nie jest wymagane quorum, 
określone w ust. 2 niniejszego paragrafu. W przypadku nierozstrzygnięcia 
wyborów w drugim terminie, Komisja Wyborcza wyznacza kolejny termin 
zebrania i ogłasza go w formie określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu,  
powtarzając od nowa procedurę wyborczą. 

4. Głosy oddaje się na kartach do głosowania opatrzonych pieczęcią 
odpowiedniej Komisji Wyborczej.  

5. Z każdego głosowania Komisja Skrutacyjna sporządza protokół, który  
zawiera: 
1)  cel głosowania; 
2) numer głosowania; 
3) liczbę oddanych głosów z podziałem na głosy ważne i nieważne; 
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4) liczbę głosów potrzebnych do wyboru; 
5) wykaz kandydatów według liczby oddanych głosów. 

6.  Wyniki wyborów zawarte w podpisanym protokole głosowania ogłasza  
przewodniczący Komisji Skrutacyjnej. 

 
 

V.  Wymagania stawiane kandydatom do pełnienia funkcji Rektora, 
Prorektorów, Dziekanów i Prodziekanów 

 
§ 9. 

 
1. Rektor wybierany jest przez Kolegium Elektorów Uczelni spośród osób  

posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora 
habilitowanego. 

2. Wybór Prorektorów następuje na wniosek Rektora-elekta przez Kolegium 
Elektorów Uczelni. 

3. Osoby kandydujące na stanowiska Prorektorów muszą posiadać tytuł 
naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego.  

4. Osoby kandydujące na stanowisko Prorektora do spraw studenckich 
muszą uzyskać zgodę większości przedstawicieli studentów i doktorantów 
w Kolegium Elektorów Uczelni. Niezajęcie stanowiska w terminie 7 dni 
uważa się za wyrażenie zgody. 

5. Dziekan jest wybierany przez Kolegium Elektorów Wydziału spośród 
nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora 
lub stopień naukowy doktora habilitowanego, zatrudnionych w Uczelni 
jako podstawowym miejscu pracy. 

6. Na wniosek Dziekana-elekta Kolegium Elektorów Wydziału dokonuje 
wyboru Prodziekanów.  

7. Osoby kandydujące na stanowisko Prodziekana ds. studenckich muszą 
uzyskać zgodę większości przedstawicieli studentów i doktorantów  
w  Kolegium Elektorów Wydziału. Niezajęcie stanowiska w terminie 7 dni 
uważa się za wyrażenie zgody. 

8. Osoby kandydujące na stanowiska: Prorektora, Dziekana i Prodziekana 
winny złożyć oświadczenie, że znana jest im treść art. 129 Ustawy z dnia 
27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, 
z późn. zm.). Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do niniejszego 
Regulaminu. 

 
§ 10. 

 
Rektor, Prorektor, Dziekan i Prodziekan mogą być wybrani do pełnienia 

tej samej funkcji nie więcej niż na dwie następujące po sobie kadencje. 
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VI.  Procedura wyborów 
 

§ 11. 
 

A. Wybory elektorów 
 

1. Kolegium Elektorów Uczelni składa się z 104 członków.  
 Liczbę elektorów z poszczególnych grup pracowników, studentów 

i doktorantów w Kolegium Elektorów Uczelni określa załącznik nr 1 
do niniejszego Regulaminu.  

2. Zasady wyborów: 
1)  Wyboru elektorów do Kolegium Elektorów Uczelni i Kolegiów 

Elektorów Wydziałów z grupy nauczycieli akademickich 
posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora 
habilitowanego oraz z grupy pozostałych nauczycieli akademickich 
dokonuje się na oddzielnych zebraniach tych grup organizowanych 
w poszczególnych  wydziałach. Nauczyciele akademiccy stanowią 
nie mniej niż 70% składu Kolegium Elektorów Uczelni i Kolegiów 
Elektorów Wydziałów, z tym że przedstawiciele z grupy nauczycieli 
akademickich posiadających stopień naukowy profesora lub stopień 
naukowy doktora habilitowanego stanowią nie mniej niż 50% składu 
Kolegium Elektorów Uczelni i Kolegiów Elektorów Wydziałów, 
a z grupy pozostałych nauczycieli akademickich nie więcej niż 20% 
składu Kolegium Elektorów Uczelni i Kolegiów Elektorów Wydziałów.  

2)  Pracownicy Uczelni niebędący nauczycielami akademickimi wybierają 
elektorów ze swej grupy do Kolegium Elektorów Uczelni i Kolegiów 
Elektorów Wydziałów na ogólnym zebraniu wyborczym tej grupy 
pracowników. Pracownicy Uczelni niebędący nauczycielami 
akademickimi stanowią nie więcej niż 10% składu Kolegium Elektorów 
Uczelni i Kolegiów Elektorów Wydziałów.   

3)  Studenci i doktoranci wybierają swoich elektorów do Kolegium 
Elektorów Uczelni i Kolegium Elektorów Wydziałowych zgodnie  
z postanowieniami Regulaminów Samorządu Studenckiego 
i Samorządu Doktorantów. Studenci i doktoranci stanowią nie mniej 
niż 20% składu Kolegium Elektorów Uczelni i Kolegiów Elektorów 
Wydziałów, z tym że studenci i doktoranci są reprezentowani 
co najmniej przez jednego przedstawiciela każdej z tych grup. Liczba 
przedstawicieli studentów i doktorantów odzwierciedla wzajemny 
stosunek liczebności tych grup.   

3. Przy wyborze elektorów winny być spełnione ogólne zasady określone 
w rozdziale IV. 

4. Liczbę wybieranych przedstawicieli w Kolegiach Elektorów Wydziałów 
określa załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. 
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5. Liczba  zgłoszonych  kandydatów powinna być równa co najmniej 
wyznaczonej liczbie elektorów. 

6. W przypadku nierozstrzygnięcia wyborów w pierwszym głosowaniu,  
do drugiej tury głosowania ustala się liczbę kandydatów na wakujące 
miejsca, w liczbie nie większej niż o jednego kandydata więcej w stosunku 
do miejsc wakujących według liczby uzyskanych głosów. Jeżeli kilku 
kandydatów uzyska taką samą liczbę głosów na ostatni nieobsadzony 
mandat elektora, przeprowadza się dodatkowe głosowanie na te 
kandydatury. Wybór uważa się za dokonany, jeśli kandydat uzyska więcej 
niż połowę ważnych głosów.  

7. Zebranie wyborcze prowadzi Przewodniczący lub wyznaczony przez  
niego członek właściwej Komisji Wyborczej, który: 
1)  stwierdza  ważność zebrania wyborczego w oparciu o listę obecności;   
2)  zapoznaje wyborców z Regulaminem wyborczym i udziela 

w tej kwestii wyjaśnień; 
3)  przeprowadza wybór w głosowaniu jawnym Komisji Skrutacyjnej, 

liczącej od 2 do 5 osób z grona wyborców. Wybór Komisji Skrutacyjnej 
odbywa się po zamknięciu listy kandydatów. W skład Komisji 
Skrutacyjnej wchodzą osoby posiadające czynne prawo wyborcze. 
Gdyby okazało się, że nie można dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej 
ze względu na nieobecność ww. osób podczas wyborów lub 
ze względu na niewyrażenie zgody na udział w pracach w Komisji 
Skrutacyjnej, wówczas do składu Komisji Skrutacyjnej mogą zostać 
powołane osoby nie kandydujące w danych wyborach, członkowie 
Wydziałowej lub Uczelnianej Komisji Wyborczej. 

 
§ 12. 

 
B.  Wybór Rektora, Prorektorów, Dziekanów i Prodziekanów 
 
1. Zebrania wyborcze Kolegium Elektorów Uczelni dla wyboru Rektora 

i Prorektorów otwiera i prowadzi Przewodniczący Uczelnianej Komisji 
Wyborczej lub wyznaczony przez niego zastępca z grona Uczelnianej 
Komisji Wyborczej. 

2. Przewodniczący stwierdza ważność zebrania na podstawie listy obecności 
i przeprowadza w głosowaniu jawnym wybór Komisji Skrutacyjnej 
w liczbie nie mniejszej niż 2 osoby z grona obecnych. 

3. Wybór uważa się za dokonany, jeśli kandydat na Rektora, Prorektora, 
Dziekana lub Prodziekana uzyskał więcej niż połowę ważnie oddanych 
głosów. 

4. Jeżeli w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyska 
wymaganej większości ważnie oddanych głosów, to do następnej tury 
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głosowania przechodzą dwie osoby, które uzyskały największą liczbę 
głosów.  

5. Jeżeli w wyniku głosowania wymóg, o którym mowa w ust. 4, spełnia 
więcej niż dwóch kandydatów, z uwagi na to, że otrzymali oni równą 
liczbę głosów, wówczas przeprowadza się dodatkowe głosowanie tylko 
co do tych kandydatów. Wybór uważa się za dokonany, jeśli kandydat 
uzyska więcej niż połowę ważnych głosów 

6. Dalsze wybory przeprowadza się według następujących zasad: 
1) w przypadku głosowania na dwóch kandydatów, jeżeli żaden z nich 

nie uzyska wymaganej większości ważnych głosów, to do następnej 
tury głosowania przechodzi jeden kandydat, który uzyskał większą 
liczbę głosów. W kolejnej turze przeprowadza się tylko jedno 
głosowanie. 

2) w przypadku, gdy obaj kandydaci uzyskali równą liczbę głosów, 
głosowanie powtarza się tylko raz. 

7. W przypadku jednego kandydata przeprowadza się tylko jedno 
głosowanie. 

8. Wybór uważa się za dokonany, jeśli kandydat uzyska więcej niż połowę 
ważnych głosów. 

9. Jeżeli wybory nie doprowadzą do wyboru Rektora–elekta, wówczas 
powtarza się procedurę wyborczą, poczynając od procedury zgłaszania 
kandydatów. 

10.  Po dokonaniu wyboru Rektora, Przewodniczący Uczelnianej Komisji  
Wyborczej ogłasza wynik wyborów. 

11. Wybory Prorektorów, Dziekanów i Prodziekanów przeprowadza się 
według takich samych zasad, jakie obowiązują przy wyborze Rektora. 

 
 

VII. Wybór przedstawicieli do Senatu i Rad Wydziałów 
 

§ 13. 
 

1. Senat liczy 40 członków. W składzie Senatu przedstawiciele nauczycieli 
akademickich posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy 
doktora habilitowanego stanowią 55%, pozostali nauczyciele akademiccy –
17,5%, przedstawiciele studentów i doktorantów – 20% oraz 
przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi - 
7,5% składu Senatu. Liczbę wybieranych członków Senatu określa 
załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

2. Wybór przedstawicieli do Senatu i Rad Wydziałów, z zastrzeżeniem pkt 1 
niniejszego ustępu, odbywa się według zasad wyboru określonych dla 
elektorów. Wyborów dokonuje się osobno w grupach: 
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1) nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub 
stopień naukowy doktora habilitowanego – dotyczy wyborów 
do Senatu; 

2) pozostałych nauczycieli akademickich; 
3) studentów i doktorantów, wybieranych zgodnie z postanowieniami 

Regulaminów Samorządu Studenckiego i Samorządu Doktorantów;  
4) pracowników Uczelni niebędących nauczycielami akademickimi. 

 
3. Liczbę członków poszczególnych Rad Wydziałów określają Wydziałowe 

Komisje Wyborcze w oparciu o postanowienia Statutu Politechniki 
Lubelskiej, z zachowaniem zasady, iż w składzie Rady Wydziału 
nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień 
naukowy doktora habilitowanego stanowią ponad 50% i nie więcej niż 
60%, przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich – nie mniej niż 
15%, przedstawiciele studentów i doktorantów – nie mniej niż 20% oraz 
przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi – 
nie mniej niż 5% składu Rady Wydziału.  

 
§ 14. 

 
1. Wybory w nowoutworzonym wydziale Politechniki Lubelskiej 

przeprowadza Wydziałowa Komisja Wyborcza powołana przez 
Pełnomocnika Rektora Politechniki Lubelskiej ds. organizacji wydziału 
według zasad uregulowanych Regulaminem.  

2. Komisja określona w ust. 1 Regulaminu kończy swoją pracę z chwilą 
przeprowadzenia wyborów w nowoutworzonym wydziale i ulega 
rozwiązaniu.  

3. Na okres do końca kadencji Rada nowoutworzonego Wydziału powołuje 
Wydziałową Komisję Wyborczą według zasad określonych w Statucie 
Politechniki Lubelskiej oraz niniejszym Regulaminie.  

 
§ 15. 

 
1. Wybranymi członkami Senatu lub Rad Wydziałów zostają Ci kandydaci, 

którzy w głosowaniu uzyskali ponad połowę ważnie oddanych głosów. 
Postanowienie to nie dotyczy wyborów do Rad Wydziałów nauczycieli 
akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy 
doktora habilitowanego. 

2. Z każdego zebrania wyborczego sporządza się protokół omawiający 
przebieg posiedzenia oraz jego ostateczny wynik. Załącznikami 
do protokołu są protokoły poszczególnych głosowań. 

3. Protokół z zebrania podpisują: przewodniczący zebrania i protokolant. 
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4. Wyniki wyborów wszystkich szczebli właściwe Komisje Wyborcze 
przedstawiają na uczelnianych stronach WWW – zakładka Wybory 2012-
2016, nie później niż w następnym dniu po przeprowadzeniu wyborów. 

 
 

VIII. Uwagi końcowe 
 

§ 16. 
 

1. Rektor zapewnia właściwą obsługę organizacyjno - administracyjną 
Uczelnianej Komisji Wyborczej, a Dziekani zapewniają właściwą obsługę 
organizacyjno - administracyjną Wydziałowych Komisji Wyborczych, 
w taki sposób, aby zapewnić sprawny przebieg wyborów w Uczelni. 

2. Harmonogram czynności wyborczych organów kolegialnych i jedno-  
osobowych Politechniki Lubelskiej na kadencję 2012-2016 stanowi 
załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu. 

3. W przypadku, gdy wybrany członek Senatu lub członek Kolegium 
Elektorów Uczelni zmieni miejsce pracy w ramach Uczelni poprzez zmianę 
wydziału w czasie trwania kadencji, przyjmuje się, że uczestniczy  
w pracach tych organów do końca trwania ich kadencji. Przy wystąpieniu 
innych zmian w strukturze składu Senatu, wynikających ze zmiany pracy  
np. profesorów, odpowiednie decyzje w tych sprawach podejmuje Senat 
na wniosek Uczelnianej Komisji Wyborczej. 

4. Protesty wyborcze mogą być składane w formie pisemnej do Uczelnianej 
Komisji Wyborczej, nie później niż w ciągu dwóch dni od daty ogłoszenia 
wyników wyborów. 

5. Uczelniana Komisja Wyborcza i Wydziałowe Komisje Wyborcze posługują 
się własnymi pieczęciami. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, odpowiednie 
zastosowanie mają postanowienia Statutu oraz przepisy Ustawy. 
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Załącznik nr 1  
do Regulaminu Wyborczego Organów Kolegialnych  

i Jednoosobowych Politechniki Lubelskiej 
 na okres 01.09.2012 r. – 31.08.2016 r. 

 
 
 
 

Liczba elektorów z poszczególnych grup pracowników, studentów  
i doktorantów Politechniki Lubelskiej w Kolegium Elektorów Uczelni  

(2012 – 2016) 
 

                      
               Elektorzy  
                 z  grupy 
 
 
 
Wydziały  
i jednostki 
międzywydziałowe 

Nauczycieli 
akademickich 
zatrudnionych 

na stanowiskach 
profesorów lub 
posiadających 

stopień doktora 
habilitowanego 

Pozostałych 
nauczycieli 

akademickich 

Pracowników 
niebędących 

nauczycielami 
akademickimi 

 
 

Studentów 
 
 

Doktorantów 

Mechaniczny 
 

16 

 
5 
 

10 

 
5 

1 

Elektrotechniki 
 i Informatyki 

 
11 

 

 
4 

 
4 

Budownictwa  
i Architektury 

 
8 
 

 
3 

 
3 

Zarządzania 
 

6 
 

3 
 

4 

Inżynierii 
Środowiska 

 
7 
 

1 
 

2 

Podstaw Techniki 
 

5 
 

2 
 

2 

Jednostki 
Międzywydziałowe, 
Biblioteka PL 

 2  

 
Razem: 
 

53 20 10 20 
 

1 

 
                 Ogółem: 104 elektorów  
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Załącznik nr 2  
do Regulaminu Wyborczego Organów Kolegialnych  

i Jednoosobowych Politechniki Lubelskiej  
na okres 01.09.2012 r. – 31.08.2016 r. 

 
 
 
 

Liczba wybieranych członków Senatu Politechniki Lubelskiej (2012 – 2016) 
 
 

   

Wydziały, Jednostki 
Międzywydziałowe, 

Biblioteka PL 

Liczba członków Senatu wybieranych spośród: 
Nauczycieli 

akademickich 
posiadających  
tytuł naukowy 
profesora lub  

stopień naukowy 
doktora 

habilitowanego 

Pozostałych 
nauczycieli 

akademickich 

Pracowników 
niebędących 

nauczycielami 
akademickimi 

Studentów Doktorantów 
Studentów 
niestacjo-
narnych 

Mechaniczny 2 1 
 
 
 
 
 
 
 

3 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Elektrotechniki  
i Informatyki 

2 1 1 

Budownictwa  
i Architektury 

2 1 1 

Zarządzania 2 1 1 

Inżynierii 
Środowiska 

2 1 1 

Podstaw Techniki 2 1 1 

Jednostki 
Międzywydziałowe, 
Biblioteka PL 

 1  

Razem: 30 osób 12 7 6 

 
 
Ponadto w skład Senatu wejdą wybrani: Rektor, 3 Prorektorów 
i  6 Dziekanów - łącznie Senat ma liczyć 40 osób. 
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                                                                                                                                                                                          Załącznik nr 3  
                                                                                                                                                                                          do Regulaminu Wyborczego Organów Kolegialnych 

                                                                                                                                                                                           i Jednoosobowych Politechniki Lubelskiej 
                                                                                                                                                                                           na okres 01.09.2012 r. – 31.08.2016 r. 

 
 

Liczba przedstawicieli poszczególnych grup pracowników, studentów i doktorantów Politechniki Lubelskiej  
w Kolegium Elektorów Wydziałów (2012 – 2016) 

           Wydział,  
     organ 
  kolegialny 

      Grupa  
 społeczności 
akademickiej 

Mechaniczny 
Elektrotechniki  
i Informatyki 

Budownictwa  
i Architektury 

Zarządzania 
Inżynierii 

Środowiska 
Podstaw  
Techniki 

Kolegium 
Elektorów 

Kolegium 
Elektorów 

Kolegium 
Elektorów 

Kolegium 
Elektorów 

Kolegium 
Elektorów 

Kolegium 
Elektorów 

Nauczyciele 
akademiccy 
zatrudnieni na 
stanowiskach 
profesorów lub 
posiadających 
stopień doktora 
habilitowanego 

20 15 9               8  10 7 

Pozostali nauczyciele 
akademiccy 

 8  5 3  3 4 2 

Pracownicy 
niebędący 
nauczycielami 

4  2  1 1 2 1 

Studenci,  
doktoranci  
(w liczbie 1) 

7 + 1 5 + 1 4 3 4 3 

Razem 40 28 17 15 20 13 
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Załącznik nr 4 

do Regulaminu Wyborczego Organów Kolegialnych 
i Jednoosobowych Politechniki Lubelskiej 

na okres 01.09.2012 r. – 31.08.2016 r. 
 
 

 
Harmonogram czynności wyborczych organów kolegialnych  

i jednoosobowych Politechniki Lubelskiej na kadencję 2012-2016 
 

 
1. Opracowanie przez Uczelnianą Komisję Wyborczą projektu Regulaminu 

Wyborczego na kadencję 2012-2016 i przedłożenie Senatowi  
do zatwierdzenia –  23.02.2012 r.  

2. Wybory Elektorów Uczelnianych i Wydziałowych – od 04.03.2012 r. 
do 07.03.2012 r. 

3. Zgłaszanie kandydatów na stanowisko Rektora do Uczelnianej Komisji 
Wyborczej – w dniu 08.03.2012 r. w godz. 10.00-14.00. 

4. Spotkanie społeczności akademickiej Uczelni z kandydatami na stanowisko 
Rektora – 12.03.2012 r. 

5. Wybór Rektora – 13.03.2012 r. 
6. Zgłoszenie przez Rektora-Elekta kandydatów na stanowiska Prorektorów –  

do 15.03.2012 r. 
7. Zajęcie stanowiska przez elektorów – przedstawicieli studentów  

i doktorantów wobec kandydatur na stanowisko Prorektora do spraw 
studenckich –  do 23.03.2012 r. 

8. Spotkanie kandydatów na Prorektorów ze społecznością akademicką 
Uczelni – 26.03.2012 r. 

9. Wybór Prorektorów – 27.03.2012 r. 
10. Zgłaszanie kandydatów na stanowiska Dziekanów – od 28.03.2012 r. 

do 30.03.2012 r.  
11. Spotkania z kandydatami na Dziekanów – od 02.04.2012 r. do 03.04.2012 r. 
12. Wybory Dziekanów – od 04.04. do 05.04.2012 r. 
13. Zgłaszanie przez Dziekanów-Elektów kandydatów na stanowiska 

Prodziekanów – do 12.04.2012 r.  
14. Zajęcie stanowiska przez elektorów – przedstawicieli studentów  

i doktorantów wobec kandydatur na stanowisko Prodziekana  
ds. studenckich – do 20.04.2012 r. 

15. Spotkania z kandydatami na Prodziekanów – 23.04.2012 r. 
16. Wybory Prodziekanów – 24.04.2012 r. 
17. Wybory przedstawicieli do Senatu i do Rad Wydziału – do 27.04.2012 r. 
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Załącznik nr 5 
do Regulaminu Wyborczego Organów Kolegialnych 

i Jednoosobowych Politechniki Lubelskiej 
na okres 01.09.2012 r. – 31.08.2016 r. 

 
 
 
 

………………………………………………….. 
                         Pieczątka  

        Uczelnianej Komisji Wyborczej                                           Głosowanie Nr ............. 
       
 
 
 

KARTA  DO  GŁOSOWANIA 
 do organów jednoosobowych przy jednym kandydacie 

 
do wyboru .................................................... 
.......................................................................... 
.......................................................................... 

na kadencję 2012-2016 
 
 

                                                                ZA        PRZECIW                              
                                                                                                        

1.     .............................................                            □        □                 
   
 
 

 

 
 
 
 
 
 

UWAGA 
Głos jest ważny, jeśli znak X zostanie umieszczony w którymkolwiek z dwóch pól 
znajdujących się obok nazwiska kandydata.  
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Załącznik nr 5a 
do Regulaminu Wyborczego Organów Kolegialnych 

i Jednoosobowych Politechniki Lubelskiej 
na okres 01.09.2012 r. – 31.08.2016 r. 

 
 
 
 

………………………………………………….. 
                         Pieczątka  

        Uczelnianej Komisji Wyborczej                                          Głosowanie Nr ............. 
       
 
 
 

KARTA  DO  GŁOSOWANIA 
 do organów jednoosobowych przy więcej niż jednym kandydacie  

oraz do organów kolegialnych 
 

do wyboru .................................................... 
.......................................................................... 
.......................................................................... 

na kadencję 2012-2016 
 
 
 

1. .....................................................       □ 
2. .....................................................       □ 
3. .....................................................       □ 
4. .....................................................       □ 

5. .....................................................       □ 
 
 
 

UWAGA 
Oddanie głosu polega na umieszczeniu znaku X w polu znajdującym się przy 
nazwisku danego kandydata. 
Głos jest ważny, jeżeli liczba zaznaczonych pól nie przewyższa liczby mandatów.  
W tym przypadku liczba mandatów wynosi ..................... 
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Załącznik nr 6 
do Regulaminu Wyborczego Organów Kolegialnych 

i Jednoosobowych Politechniki Lubelskiej 
na okres 1.09.2012 r. – 31.08.2016 r. 

 
 

 
 
………………………………..………… 
                    Imię i nazwisko 
 
………………………………………….. 
            Jednostka organizacyjna  
  

 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 

 W związku z kandydowaniem na funkcję: elektora, członka 

Senatu, członka Rady Wydziału, Rektora, Prorektora, Dziekana, 

Prodziekana*) oświadczam, że przysługuje mi bierne prawo wyborcze  

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo  

o szkolnictwie wyższym [Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.] oraz 

postanowień Statutu Politechniki Lubelskiej.  

 

 

………………………. 

                Data i podpis 
 
 
 
 
 
 
 
*) właściwe podkreślić 
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Załącznik nr 7 
do Regulaminu Wyborczego Organów Kolegialnych 

i Jednoosobowych Politechniki Lubelskiej 
na okres 01.09.2012 r. – 31.08.2016 r. 

 
 
 

…………………………………………..……. 
                       Imię i nazwisko 
 
………………………………………….……. 
               Jednostka organizacyjna 

 
 
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 

 

W związku z kandydowaniem na funkcję: Rektora, Prorektora, 

Dziekana, Prodziekana*) oświadczam, że nie pełnię funkcji organów 

jednoosobowych w innej uczelni oraz nie jestem założycielem innej 

uczelni niepublicznej.  

 
 
 
 

………………………….………………. 
                                 Data i podpis 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
*) właściwe podkreślić 
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Załącznik nr  8 
do Regulaminu Wyborczego Organów Kolegialnych 

i Jednoosobowych Politechniki Lubelskiej 
na okres 01.09.2012 r. – 31.08.2016 r. 

 
 

 
…………………………………………..……. 
                       Imię i nazwisko 
 
………………………………………….……. 
               Jednostka organizacyjna 

 
 
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 

 

W związku z kandydowaniem na funkcję: Prorektora, Dziekana, 

Prodziekana*) oświadczam, że znana jest mi treść art. 129 Ustawy  

z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164,  

poz. 1365, z późn. zm.) i mam świadomość konsekwencji prawnych 

związanych z naruszeniem tego przepisu. 

 
 
 
 

………………………….………………. 
                                 Data i podpis 

 
 
 
 
 
 
 
 

*) 
właściwe podkreślić 

 
 

 
 
 


