
Załącznik nr 4 do Statutu 
 
ORDYNACJA WYBORCZA  

§ 1. 
Komisje i obwody wyborcze 

1. Do przeprowadzenia wyborów Rektora, Senatu, kolegium elektorów, kolegiów wydziałów oraz 
dziekanów, każdorazowo powoływane są:  
1) Uczelniana Komisja Wyborcza,   
2) obwodowe komisje wyborcze. 

2. Uczelnianą Komisję Wyborczą i jej przewodniczącego powołuje Senat na wniosek Rektora do 30 
listopada roku poprzedzającego rok wyborów. 

3. Do zadań Uczelnianej Komisji Wyborczej należy:   
1) opracowanie projektu uchwały wyborczej,  
2) przedstawienie propozycji składów obwodowych komisji wyborczych,  
3) nadzór nad prawidłowym przebiegiem wyborów na PK, w szczególności nadzór nad 
funkcjonowaniem obwodowych komisji wyborczych,   
4) informowanie wspólnoty uczelni o zasadach, terminach i miejscach przeprowadzania wyborów, 
w szczególności za pośrednictwem serwisu internetowego PK,  
5) umożliwienie każdemu z kandydatów na Rektora prezentacji programu wyborczego,  
6) określanie wzorów protokołów wyborczych, 
7) rozstrzyganie wątpliwości dotyczących spraw związanych z przebiegiem wyborów, 
8) ustalenie i ogłoszenie wyników wyborów Rektora, Senatu, kolegium elektorów, kolegiów 
wydziałów oraz dziekanów. 

4. Obwodowe komisje wyborcze powołuje Senat na wniosek przewodniczącego Uczelnianej Komisji 
Wyborczej do ostatniego dnia lutego roku wyborów. 

5. Do zadań obwodowych komisji wyborczych należy przeprowadzenie czynności wyborczych we 
właściwych obwodach, w szczególności:   
1) ustalanie terminów zebrań wyborczych oraz zapewnienie ich prawidłowego przebiegu,  
2) przekazywanie do Uczelnianej Komisji Wyborczej protokołów wyborczych. 

6. Komisje wyborcze działają w okresie całej kadencji i jeżeli zachodzi potrzeba, przeprowadzają 
wybory uzupełniające do Senatu i kolegium elektorów. 

7. W skład komisji wyborczych wchodzą przedstawiciele wszystkich grup wspólnoty uczelni. 
8. Obwodami wyborczymi są:   

1) każdy wydział lub grupa wydziałów,  
2) grupa jednostek pozawydziałowych zatrudniających nauczycieli akademickich – 1 obwód,
  
3) pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi – 1 obwód. 

 
§ 2. 

Uchwała wyborcza 
1. Uczelniana Komisja Wyborcza opracowuje na każdą kadencję uchwałę wyborczą określającą:

  
1) szczegółowy terminarz wyborów z zastrzeżeniem, iż akcja wyborcza w wyborach do Senatu, 
kolegium elektorów i wyborach Rektora powinna być zakończona do 30 czerwca roku wyborów 
oraz z zastrzeżeniem § 4 ust. 5 ordynacji,   
2) liczbę przedstawicieli wybieranych do Senatu i kolegium elektorów, w tym: 

a) liczbę przedstawicieli wybieranych na poszczególnych wydziałach i w jednostkach 
pozawydziałowych w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku 
profesora i profesora uczelni oraz w grupie pozostałych nauczycieli akademickich, 
uwzględniając zasady określone w § 17 ust. 2 Statutu, 



b) liczbę przedstawicieli studentów oraz liczbę przedstawicieli doktorantów, proporcjonalnie do 
liczebności obu tych grup w uczelni, według stanu na 31 grudnia roku poprzedzającego rok 
przeprowadzenia wyborów, z zastrzeżeniem, że każda z tych grup jest reprezentowana 
przynajmniej przez jednego przedstawiciela, 

3) okręgi wyborcze w obwodzie wyborczym pracowników niebędących nauczycielami 
akademickimi. 

2. Liczbę przedstawicieli nauczycieli akademickich wybieranych na poszczególnych wydziałach oraz w 
jednostkach pozawydziałowych ustala się, uwzględniając następujące zasady:   
1) każdy wydział lub grupa wydziałów są reprezentowane przynajmniej przez jednego 
przedstawiciela w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora lub 
profesora uczelni oraz w grupie pozostałych nauczycieli akademickich,   
2) liczbę przedstawicieli wydziałów ustala się proporcjonalnie do stanu zatrudnienia na dzień 31 
grudnia roku poprzedzającego rok przeprowadzenia wyborów. 

3. Zasady określonej w ust. 2 pkt 1 nie stosuje się, gdy liczba wydziałów jest większa niż liczba 
wybieranych przedstawicieli danej grupy pracowników. 

4. Uchwałę wyborczą, o której mowa w ust. 1, zatwierdza Senat do 31 stycznia roku wyborów. 
 

 
§ 3. 

Zasady wyborów do Senatu i kolegium elektorów 
1. Wybory są tajne. 
2. Każdemu wyborcy przysługuje jeden głos, przy czym osoby będące jednocześnie pracownikami  

i doktorantami PK są zaliczone do grupy pracowników. 
3. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim pracownikom, studentom i doktorantom. 
4. Wybory odbywają się oddzielnie dla każdej z grup, o których mowa w § 17 ust. 2 Statutu. 
5. Każdy wydział lub grupa wydziałów dokonuje wyboru przedstawicieli w grupach nauczycieli 

akademickich spośród pracowników wydziału lub grupy wydziałów. 
6. Wybory przedstawicieli jednostek pozawydziałowych w poszczególnych grupach nauczycieli 

akademickich odbywają się łącznie. 
7. Wybory w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi są wyborami 

dwustopniowymi, odbywającymi się według następujących zasad:    
1) w okręgach, określonych w uchwale wyborczej, wybierani są przedstawiciele do kolegium 
wyborczego w proporcji jeden przedstawiciel na każdą rozpoczętą liczbę dwudziestu pracowników 
danego okręgu,   
2) obwodowa komisja wyborcza na podstawie protokołów z poszczególnych okręgów wyborczych 
ustala skład kolegium wyborczego,   
3) kolegium wyborcze dokonuje spośród siebie wyboru 2 przedstawicieli grupy pracowników 
niebędących nauczycielami akademickimi do Senatu oraz 1 elektora do kolegium elektorów. 

8. Wybory odbywają się na zebraniach wyborczych, na tym samym zebraniu wyborczym mogą 
odbywać się wybory przedstawicieli do Senatu oraz wybory elektorów.  

9. Kandydowanie wymaga zgody zainteresowanego. 
10. Głos uznaje się za ważny, jeżeli wskazano nazwiska osób w liczbie mniejszej lub równej liczbie 

przedstawicieli wybieranych w danym obwodzie lub okręgu.  
11. Wyboru dokonuje się bezwzględną większością głosów, tzn. wymagane jest uzyskanie przez 

kandydata ponad połowy ważnych głosów.  
12. Tryb wyboru przedstawicieli studentów i doktorantów oraz czas trwania ich członkostwa w Senacie 

i kolegium elektorów określają odpowiednio regulamin samorządu studenckiego oraz regulamin 
samorządu doktorantów.  

 
§ 4. 

Kolegium elektorów 
1. Rektor wybierany jest przez kolegium elektorów.  



2. W skład kolegium elektorów wchodzą osoby wybrane do Senatu nowej kadencji oraz dodatkowo 
wybierani elektorowie. 

3. Elektorowie wybierani są w liczbie:   
1) 10 elektorów z grupy nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach profesora  
i profesora uczelni,   
2) 5 elektorów z grupy pozostałych nauczycieli akademickich,   
3) 4 elektorów z grupy studentów i doktorantów,   
4) 1 elektor z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. 

4. Elektorów, o których mowa w ust. 3, wybierają osoby należące do wskazanych w tym ustępie grup, 
ze swojego grona.  

5. Kadencja kolegium elektorów rozpoczyna się w dniu 1 maja roku, w którym są przeprowadzane 
wybory Rektora.  

6. Pierwsze posiedzenie kolegium elektorów odbywa się w terminie określonym w uchwale 
wyborczej. 

7. Przewodniczącego kolegium elektorów wybierają jego członkowie spośród siebie. 
8. Przewodniczącym kolegium elektorów może być nauczyciel akademicki posiadający co najmniej 

stopień doktora habilitowanego. 
9. Posiedzenia kolegium elektorów odbywają się zgodnie z regulaminem pracy organów 

kolegialnych, stanowiącym załącznik nr 6 do Statutu. 
 

§ 5. 
Wskazywanie kandydatów na Rektora 

1. Kandydatów na Rektora wskazuje Rada Uczelni spośród osób zgłoszonych przez:  
1) członków Rady Uczelni,   
2) pracowników PK,   
3) właściwy organ samorządu studenckiego,   
4) właściwy organ samorządu doktorantów 
po uzyskaniu opinii Senatu, o której mowa w ust. 5. 

2. Podmioty wymienione w ust. 1 przekazują zgłoszenia do Uczelnianej Komisji Wyborczej w formie 
pisemnej, w terminie wskazanym w uchwale wyborczej.  

3. Lista zgłoszonych osób jest podawana do wiadomości społeczności akademickiej. Każda ze 
zgłoszonych osób ma prawo w terminie 7 dni od ogłoszenia listy wyrazić brak zgody na dalsze 
postępowanie. 

4. Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej przedstawia Senatowi listę zgłoszonych osób, 
pomniejszoną o osoby, które nie wyraziły zgody na dalsze postępowanie, do zaopiniowania.  

5. Senat wyraża swoją opinię poprzez głosowanie niezależnie na każdą ze zgłoszonych osób.  
6. Wynik opiniowania przez Senat zgłoszonych osób jest przekazywany Radzie Uczelni przez 

przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej. 
7. Rada Uczelni wskazuje kandydatów na Rektora spośród osób zgłoszonych do Uczelnianej Komisji 

Wyborczej i zaopiniowanych przez Senat. Przed wskazaniem kandydatów na Rektora Rada Uczelni 
ma prawo do rozmowy z wybranymi przez siebie osobami. 

8. Decyzja Rady Uczelni jest przekazywana przewodniczącemu Uczelnianej Komisji Wyborczej, który 
podaje ją do wiadomości w serwisie internetowym PK, a następnie zwraca się do wskazanych osób 
o wyrażenie zgody na kandydowanie. 

9. Osoby, które wyraziły zgodę na kandydowanie, stają się kandydatami na Rektora. 
 

§ 6. 
Wybory Rektora 

1. Lista kandydatów, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie, zostaje podana do wiadomości  
w serwisie internetowym PK, w dziale dotyczącym wyborów. 

2. Kandydaci na Rektora mogą umieszczać informacje prezentujące ich kandydaturę  
w serwisie internetowym PK, w dziale dotyczącym wyborów.  



3. Wybór Rektora dokonywany jest na posiedzeniu kolegium elektorów,  
z zachowaniem następujących zasad:    
1) wyboru dokonuje się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością ważnie oddanych głosów,  
w obecności co najmniej 2/3 składu kolegium elektorów,   
2) jeżeli w pierwszej turze wyborów żaden z kandydatów nie uzyska bezwzględnej większości 
głosów, na tym samym posiedzeniu przeprowadza się drugą turę wyborów. Na liście kandydatów 
pozostawia się dwóch kandydatów, którzy uzyskali w kolejności największą liczbę głosów albo 
wszystkich kandydatów, którzy otrzymali taką samą największą liczbę głosów, albo kandydata  
z największą liczbą głosów i tych kandydatów, którzy bezpośrednio po nim otrzymali taką samą 
największą liczbę głosów,   
3) Jeżeli druga tura nie przyniesie rozstrzygającego wyniku, na tym samym posiedzeniu 
przeprowadza się trzecią turę wyborów, przy czym obowiązują zasady analogiczne, jak podczas 
drugiej tury,   
4) w przypadku gdy jest tylko jeden kandydat i nie uzyskał w pierwszej turze wyborów wymaganej 
większości albo gdy w trzeciej turze wyborów nie został dokonany wybór Rektora, kolejne wybory 
powtarza się w terminie do siedmiu dni,   
5) jeżeli w wyniku głosowań, o których mowa w pkt 4, nadal nie nastąpił wybór Rektora,  
o dalszej procedurze wyborczej decyduje kolegium elektorów. 

 
§ 7. 

Powołanie i odwoływanie członków Rady Uczelni 
1. Członków Rady Uczelni, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 1 i 2 powołuje Senat spośród kandydatów 

zgłoszonych przez Rektora lub co najmniej 5 członków Senatu. 
2. Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na piśmie do przewodniczącego Uczelnianej Komisji 

Wyborczej, w terminie do końca października roku poprzedzającego rozpoczęcie kadencji Rady 
Uczelni. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie kandydata o spełnianiu przez niego wymogów,  
o których mowa w § 8 ust. 3 Statutu, oraz o wyrażeniu zgody na kandydowanie. Wzór 
oświadczenia określa przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej. 

3. Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej weryfikuje prawidłowość zgłoszeń i przedstawia 
listę kandydatów Rektorowi. 

4. Powołania członków Rady Uczelni dokonuje się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością 
głosów, w obecności co najmniej połowy statutowego składu Senatu.  

5. W przypadku  gdy bezwzględną większość głosów uzyska mniej, niż 3 kandydatów w danej grupie, 
w celu wyboru na nieobsadzone miejsca w Radzie, zarządza się ponowne głosowania,  
z zastrzeżeniem, że z listy kandydatów skreśla się osobę, która w poprzednim głosowaniu 
otrzymała taką samą najmniejszą liczbę głosów. W przypadku gdy więcej niż jedna osoba uzyskały 
najmniejszą liczbę głosów, z listy kandydatów skreśla się te osoby.  

6. Jeżeli w wyniku głosowań, o których mowa w ust. 4-5, nie powołano pełnego składu Rady, Rektor 
PK zarządza dodatkowe wybory, które odbywają się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej 
uchwale, w terminie określonym przez Rektora. W takim przypadku Rektor może zgłosić 
dodatkowe kandydatury. Ust. 2-3 stosuje się odpowiednio.  

7. Senat może odwołać członka Rady Uczelni: 
1) na wniosek Rektora, 
2) na wniosek co najmniej 5 członków Senatu. 
Odwołanie następuje większością co najmniej 3/4 głosów, w obecności co najmniej 2/3 
statutowego składu Senatu. 

8.  Członkostwo w Radzie Uczelni wygasa w przypadkach, o których mowa w art. 20 ust. 4 ustawy. 
9.  W przypadku członków będących przedstawicielami wspólnoty uczelni członkostwo w Radzie 

Uczelni wygasa również w przypadku ustania zatrudnienia na PK. 
10. W przypadkach opisanych w ust. 7, 8 i 9 Senat powołuje niezwłocznie nowego członka na okres 

do końca kadencji, z uwzględnieniem zasad opisanych w ust. 1 i 6. 
 



§ 8. 
Wybory przedstawicieli pracowników w kolegiach wydziałów 

1. Do kolegium każdego z wydziałów przeprowadza się wybory przedstawicieli pracowników 
wydziału: 
1) w grupie profesorów i doktorów habilitowanych – 4 przedstawicieli, 
2) w grupie pozostałych nauczycieli akademickich – 4 przedstawicieli, 
3) w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi – 2 przedstawicieli. 

2. Wyboru przedstawicieli dokonują pracownicy wydziału w ramach grup, o których mowa w ust. 1.   
3. Do wyborów stosuje się odpowiednio zasady określone w § 3 ust. 1 oraz ust. 8-11 ordynacji 

wyborczej. 
 

§ 9. 
Zasady opiniowania kandydatów na dziekana oraz odwoływania dziekana 

1. Rektor przekazuje do właściwej obwodowej komisji wyborczej informacje o kandydatach na 
dziekana uzgodnionych z radą naukową wydziału, w terminie do 30 października roku 
poprzedzającego rok rozpoczęcia kadencji dziekana.  

2. Obwodowa komisja wyborcza organizuje na wydziale, w porozumieniu z Uczelnianą Komisją 
Wyborczą, opiniowanie kandydatów na dziekana, z zachowaniem zasad określonych w § 3 ust. 1 
i 2 ordynacji wyborczej oraz z uwzględnieniem następujących zasad: 

1) czynne prawo wyborcze posiadają wszyscy pracownicy, studenci i doktoranci wydziału, 
2) wszelkie czynności wyborcze zakończą się nie później, niż 30 listopada roku poprzedzającego 

rok rozpoczęcia kadencji dziekana, 
3) głosowanie powinno zostać przeprowadzone drogą elektroniczną, 
4) wyniki głosowania oraz ich przeliczanie powinny być wyrażone w procentach z dokładnością 

do trzech miejsc po przecinku, 
5) przy ustalaniu wyniku wyborów uwzględnia się zasadę określoną w § 34 ust. 10 Statutu, 
6) pozytywnie zaopiniowany zostaje ten kandydat, który uzyska wyższy wynik wyborów,. 

3. Po ogłoszeniu decyzji Rektora w sprawie powołania dziekana osoba wybrana do pełnienia funkcji 
dziekana przedstawia Rektorowi w terminie 7 dni wniosek o powołanie prodziekanów.  

4. Rektor powołuje dziekana oraz prodziekanów w terminie do 1 stycznia roku rozpoczynającego 
kadencję. 

5. Rektor może odwołać dziekana: 
1) z własnej inicjatywy po uzyskaniu zgody rady naukowej wydziału wyrażonej bezwzględną 

większością głosów, w obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków, 
2) na wniosek rady naukowej wydziału, poparty większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 

połowy statutowej liczby członków. 
 

§ 10. 
Zasady wygasania mandatu Rektora oraz członkostwa w Senacie i kolegium wydziału.  

Wybory uzupełniające 
1. Mandat Rektora wygasa w przypadkach, o których mowa w art. 20 ust. 4 ustawy oraz  

w przypadku zakończenia zatrudnienia na PK.  
2. Odwołanie Rektora odbywa się w trybie i na zasadach określonych w ustawie. 
3. Członkostwo w Senacie wygasa w przypadkach, o których mowa w art. 20 ust. 4 ustawy oraz  

z chwilą, w której członek Senatu przestaje być członkiem grupy, o której mowa w § 17 ust. 2 
Statutu. 

4. W przypadku wygaśnięcia mandatu Rektora, nowego Rektora na okres do końca kadencji wybiera 
niezwłocznie kolegium elektorów. Przepisy § 5 i 6 niniejszego załącznika stosuje się odpowiednio. 

5. W przypadku wygaśnięcia członkostwa w Senacie w okresie kadencji, wyboru uzupełniającego,  
w tym samym trybie co na początku kadencji, dokonuje grupa właściwa do wyboru tego mandatu. 
Wyboru uzupełniającego nie dokonuje się, jeżeli wygaśnięcie członkostwa nastąpiło w ciągu 
ostatnich sześciu miesięcy kadencji. Nie dotyczy to przedstawicieli studentów i doktorantów. 



6. Członkostwo w kolegium wydziału osoby pochodzącej z wyboru wygasa w przypadku rezygnacji, 
śmierci lub z chwilą, gdy osoba ta przestaje być członkiem grupy, którą reprezentuje w kolegium. 

7. W przypadku wygaśnięcia członkostwa w kolegium wydziału w okresie kadencji, wyboru 
uzupełniającego, w tym samym trybie, co na początku kadencji, dokonuje grupa właściwa do 
wyboru tego mandatu. Wyboru uzupełniającego nie dokonuje się, jeżeli wygaśnięcie członkostwa 
nastąpiło w ciągu ostatnich sześciu miesięcy kadencji. Nie dotyczy to przedstawiciela studentów 
lub doktorantów. 


