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Regulamin Wyborczy Wydziału Politechnicznego
PWSZ w Kaliszu
Wybory 2016
I. Postanowienia ogólne
Wybory w 2016 roku w Wydziale Politechnicznym Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu przeprowadza Wydziałowa Komisja Wyborcza
(WKW), powołana przez Radę Wydziału Politechnicznego. Zakres zadaniowy i kompetencyjny Komisji
wyznacza statut Uczelni oraz Regulamin Wyborczy PWSZ w Kaliszu.
2. Wyboru dziekana i prodziekanów Wydziału Politechnicznego dokonuje Wydziałowe Kolegium Elektorów
(WKE).
3. Wyboru przedstawicieli nauczycieli akademickich oraz pracowników nie będących nauczycielami
akademickimi do Rady Wydziału Politechnicznego i do Wydziałowego Kolegium Elektorów przeprowadza
WKW na zebraniach ogólnych tych grup.
4. Wyboru przedstawicieli studentów do Rady Wydziału Politechnicznego oraz do Wydziałowego Kolegium
Elektorów dokonuje się zgodnie z przepisami regulaminu samorządu studenckiego. Przewodniczący organu
wykonawczego samorządu studenckiego informuje przewodniczącego WKW o wyborze przedstawicieli
studentów do tych organów.
5. Wybory są powszechne.
6. Czynne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim, zatrudnionym w Wydziale
Politechnicznym jako podstawowym lub dodatkowym miejscu pracy, pracownikom niebędącym
nauczycielami akademickimi, zatrudnionym w Wydziale Politechnicznym oraz studentom tego Wydziału.
7. Bierne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim, zatrudnionym w Wydziale
Politechnicznym jako podstawowym miejscu pracy (w pełnym wymiarze czasu 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 oraz studentom.
8. Głosowanie w wyborach jest tajne i odbywa się poprzez osobiste oddanie głosu do urny, przy czym karty do
głosowania winny zawierać nazwiska wszystkich kandydatów w porządku alfabetycznym, a wybór odbywa
się poprzez postawienie znaku X przy nazwisku kandydata, na którego oddawany jest głos. W przypadku
zgłoszenia tylko jednej kandydatury na miejsce jednomandatowe, karty wyborcze powinny zawierać do
wyboru opcje: TAK i NIE.
9. Prawo zgłaszania kandydatów do Rady Wydziału Politechnicznego i do Wydziałowego Kolegium
Elektorów mają te osoby, które posiadają czynne prawo wyborcze w poszczególnych grupach pracowników
i studentów Wydziału Politechnicznego.
10. Prawo zgłaszania kandydatów na dziekana mają elektorzy wydziałowi.
11. Członkom WKW przysługuje tylko czynne prawo wyborcze. W przypadku zmiany statusu na bierne prawo
wyborcze tracą mandat w WKW.
12.Wyborcom przysługuje prawo odwołania się od decyzji WKW w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia decyzji.
Organem odwoławczym jest Uczelniana Komisja Wyborcza.
13.WKW powołana jest na okres kadencji i funkcjonuje do dnia poprzedzającego powołanie nowej komisji.
1.

II. Zgłoszenie kandydatów
Kandydować mogą osoby, którym przysługuje bierne prawo wyborcze.
Liczba kandydatów jest nieograniczona.
Zgłaszający kandydata winien podać jego nazwisko i imię, stopień naukowy i stanowisko zatrudnienia oraz
pisemną zgodę kandydata. Zgłoszenie winno być czytelnie podpisane przez osobę zgłaszającą z podaniem
swojego miejsca i stanowiska pracy.
4. Termin zgłaszania kandydatów do Senatu oraz Uczelnianego i WKE pracowników, będących nauczycielami
akademickimi oraz pracownikami nimi nie będącymi odbywa się zgodnie z harmonogramem wyborczym.
1.
2.
3.
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5.

Po upływie terminu zgłoszenia kandydatów WKW sporządza alfabetyczną listę kandydatów i
sprawdzeniu, czy kandydaci posiadają bierne prawo wyborcze, podaje listę do wiadomości.
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III. Wybór dziekana i prodziekanów
1.
2.

3.

4.

Zgłoszenie wymaga pisemnej zgody kandydata na kandydowanie na funkcję dziekana i prodziekanów.
Kandydatów na dziekanów zgłaszają elektorzy wydziałowi spośród nauczycieli akademickich wydziału
posiadających co najmniej stopień doktora. Warunkiem pełnienia funkcji dziekana jest zatrudnienie
w uczelni, jako podstawowym miejscu pracy w wymiarze pełnego etatu.
Kandydatów na prodziekana spośród nauczycieli akademickich wydziału, posiadających co najmniej
stopień naukowy doktora, zgłasza dziekan- elekt. Warunkiem pełnienia funkcji prodziekana jest
zatrudnienie w uczelni, jako podstawowym miejscu pracy w wymiarze pełnego etatu.
WKW stwierdza dokonanie wyborów dziekana i prodziekanów.

IV. Wybory w Wydziale Politechnicznym
1.
2.
3.

Wybory odbywają się w czasie i miejscu wyznaczonym przez WKW.
Czas i miejsce wyborów podaje się do wiadomości w takim terminie i w taki sposób, aby wyborca miał
możliwość wzięcia udziału w wyborach.
W czasie wyborów konieczna jest obecność na sali przynajmniej połowy ilości członków komisji
wyborczej, którzy czuwają nad porządkiem i zachowaniem tajności głosowania.

V. Karty do głosowania
1.
2.
3.

4.
5.

Drukowanie kart zarządza WKW.
Karty zadrukowane są jednostronnie.
W nagłówku pisze się „Wybór członka Uczelnianego (Wydziałowego) Kolegium Elektorów Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu”, „Wybór członka
Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu” ,
„ Wybór Rady Wydziału Politechnicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta
Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu”, „Wybór dziekana ( prodziekana ) Wydziału Politechnicznego
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu”, .
Karta stemplowana jest pieczątką Wydziału Politechnicznego i jest podpisana przez Przewodniczącego lub
Wiceprzewodniczącego WKW.
Nazwiska osób kandydujących umieszcza się w porządku alfabetycznym a wybór odbywa się poprzez
postawienie znaku X przy nazwisku kandydata, na którego oddany jest głos. W przypadku zgłoszenia tylko
jednej kandydatury na miejsca jednomandatowe, karty wyborcze powinny zawierać do wyboru opcje TAK
i NIE.

VI. Ustalenia wyników wyborów
1.

2.
3.

Głos jest nieważny, jeżeli:
1) został oddany na karcie innej niż wydana przez WKW;
2) karta została przedarta;
3) dopisano na karcie nazwiska niefigurujące na liście wyborczej;
4) konieczne było skreślenie TAK lub NIE a nie zostało dokonane;
5) gdy skreślono wszystkich kandydatów.
Wybory organów jednoosobowych (dziekan, prodziekan) są ważne, jeśli bierze w nich udział więcej niż
połowa uprawnionych do głosowania członków WKE.
We wszystkich wyborach wybrani zostają kandydaci w liczbie równej ilości miejsc do obsadzenia, którzy
uzyskali największą i kolejno mniejsze liczby głosów.

.
4. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów uzyskało jednakową liczbę głosów, stanowiących
o wyborze, przeprowadza się powtórne głosowanie na tych kandydatów przy zachowaniu powyższych
zasad.
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5.

6.
7.
8.

W przypadku, gdy żaden z kandydatów lub kandydaci w ilości miejsc do obsadzenia, nie uzyskali głosów
(TAK lub X) zarządza się ponowne zgłaszanie kandydatów i wybór, zgodnie z trybem przewidzianym dla
tych organów.
WKW sprawdza ważność głosowania, liczy głosy i sporządza protokół. Przewodniczący ogłasza wyniki
wyborów.
Unieważnienie wyborów w całości lub części może nastąpić tylko w przypadku naruszenia postanowień,
które mogą mieć wpływ na wynik wyborów.
Z wnioskiem o unieważnienie wyborów na Wydziale Politechnicznym może wystąpić Rektor lub 10%
uprawnionych wyborców.

VII. Postanowienia końcowe
1.
2.

Administracja Wydziału Politechnicznego zobowiązana jest do zapewnienia niezbędnych warunków
organizacyjno-administracyjnych, pozwalających na sprawne przeprowadzenie wyborów.
W przypadkach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Statutu Uczelni,
Regulaminy Wyborczego PWSZ a w przypadku braku uregulowania danej sprawy w Statucie
rozstrzygnięcie Wydziałowej Komisji Wyborczej.
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