UCHWAŁA Nr XXXIV/279/15/16
Senatu Politechniki Śląskiej
z dnia 23 listopada 2015 roku
w sprawie uchwalenia Regulaminu wyborczego organów jednoosobowych i kolegialnych
Politechniki Śląskiej na kadencję 2016-2020
Na podstawie § 38 ust. 2 pkt 2) Statutu Politechniki Śląskiej
Senat Politechniki Śląskiej
postanawia:
I. Zatwierdzić Regulamin wyborczy organów jednoosobowych i kolegialnych Politechniki Śląskiej na
kadencję 2016-2020, w tym podział na okręgi wyborcze, przydział mandatów do uczelnianego
kolegium elektorów oraz harmonogram wyborów.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Senatu Nr XXXIV/279/15/16
REGULAMIN WYBORCZY
ORGANÓW JEDNOOSOBOWYCH I KOLEGIALNYCH POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ
NA KADENCJĘ 2016-2020

Postanowienia ogólne
§1
1. Przepisy niniejszego regulaminu stosuje się do wyboru:
1) członków organu wyborczego – uczelnianego kolegium elektorów;
2) organów jednoosobowych:
a) rektora,
b) dziekanów;
3) prorektorów,
4) prodziekanów,
5) członków organów kolegialnych:
a) senatu,
b) rad wydziałów.
przy zachowaniu:
1) zasad określonych w art. 71 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. z 2012r.,
poz. 572, z późn. zm.),
2) przepisów § 53 – 59 Statutu Politechniki Śląskiej.
2. W wyborach, o których mowa w ust. 1 głosować można wyłącznie osobiście.
3. Wybory są ważne, jeżeli uczestniczy w nich co najmniej 66% ogólnej liczby uprawnionych
w wyborach, o których mowa w ust. 1 pkt 2), 3) i 4) i co najmniej 50% w wyborach, o których mowa
w ust. 1 pkt 1) i 5), z zastrzeżeniem § 2 ust. 5.
Uczelniane Kolegium Elektorów
§2
1. Uczelniane kolegium elektorów liczy 180 osób, z tym że:
1) nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowiskach profesora zwyczajnego, nadzwyczajnego lub
posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego posiadają 90 mandatów,
2) pozostali nauczyciele akademiccy posiadają 45 mandatów,
3) przedstawiciele studentów oraz doktorantów posiadają 36 mandatów,
4) pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi posiadają 9 mandatów.
2. Podziału mandatów (tabele 1 i 2) do uczelnianego kolegium elektorów dokonano przy zachowaniu
następujących proporcji:
1) 1 mandat na każdą rozpoczynającą się liczbę 5 osób uprawnionych, spośród nauczycieli
akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora zwyczajnego, nadzwyczajnego lub
posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego,
2) 1 mandat na każdą rozpoczynającą się liczbę 35 osób uprawnionych, spośród pozostałych
nauczycieli akademickich,
3) w pierwszym stopniu wyborów - 1 kandydat na elektora na każdą pełną liczbę 30 osób
uprawnionych, spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, a także 1
kandydat na elektora w okręgach, w których zatrudnionych jest mniej niż 30 osób;
w drugim stopniu wyborów 1 mandat na każdą rozpoczynającą się liczbę 6 kandydatów na
elektorów.

Tab. 1 Podział na okręgi wyborcze oraz liczba mandatów do UKE ustalona dla grup wyborczych,
o których mowa w ust. 1 pkt 1) i 2) w każdym okręgu.
Lp.

Okręg wyborczy

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

RAr
RAu
RB
RCh
RE
RG
RIB
RM
RIE
RMS
RMT
ROZ
RT
RKJO+RKP+RCKI
RIF
RJM1
RJM2+RJO1+RJM4
OGÓŁEM:

Profesorowie i doktorzy
habilitowani

Pozostali
nauczyciele akademiccy

bierne prawo
wyborcze

liczba
mandatów

bierne prawo
wyborcze

liczba
mandatów

19
54
23
28
26
25
8
41
51
12
68
28
19
0+1+0

4
11
5
6
6
5
2
9
11
3
14
6
4
1
3
90

57
194
77
63
84
99
34
64
110
39
122
120
43
25+13+2

2
6
3
2
3
3
1
2
4
2
4
4
2
2

12

415

25

1

78
19+2+6
1276

3
1
45

Wybory
organizuje

WKW

PKW

Tab. 2 Podział na okręgi wyborcze oraz liczba kandydatów na elektorów w każdym okręgu – I stopień
wyborów i liczba mandatów do UKE – II stopień wyborów, ustalone dla grupy wyborczej, o której mowa
w ust. 1 2 pkt 3).
Lp. Okręg wyborczy

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

RAr
RAu
RB
RCh
RE
RG
RIB
RM
RIE
RMS
RMT
ROZ
RT
RKJO
RIF + RCKI
RKP
RJP1
RJO1
RJM2
Adm. Centralna
RJP2
RJO2+RJO4+RJO5+
RJM1+RJM4+RJP5
+RJP6+RJP7+RJP8

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi
I stopień wyborów
II stopień wyborów
bierne prawo
wyborcze

liczba
mandatów

32
99
61
72
67
61
6
54
99
14
88
72
20
10
13+0
12
56
70
35
520
42
10+1+7+4
+1+9+1+
12+10

1
3
2
2
2
2
1
1
3
1
2
2
1
1
1
1
1
2
1
17
1
2

wybory
organizuje

bierne prawo
wyborcze

liczba
mandatów

wybory organizuje

WKW

PKW

PKW

+RJP9+RJP12+RJZ4
OGÓŁEM:

+1+4+2
1565

50

9

3. Zebrania, na których dokonuje się wyboru elektorów, zwołuje i otwiera odpowiednio przewodniczący
wydziałowej komisji wyborczej lub pozawydziałowej komisji wyborczej, z zastrzeżeniem ust. 5.
4. Do wyborów elektorów stosuje się odpowiednio postanowienia § 59 ust. 1 Statutu i odpowiednio
§ 4 niniejszego regulaminu.
5. Tryb wyboru studentów oraz doktorantów do uczelnianego kolegium elektorów określają Regulaminy
samorządu studentów oraz samorządu doktorantów.
Zgłaszanie kandydatów na Rektora
§3
1. Prawo zgłaszania kandydatów na rektora przysługuje elektorom uczelnianego kolegium elektorów,
w terminie podanym w harmonogramie wyborczym - Zał. Nr 1.
2. Elektor zgłasza na piśmie kandydata na rektora do uczelnianej komisji wyborczej. Zgłoszenie wraz
z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie stanowi Zał. Nr 2.
3. Kandydat, z dniem wyrażenia zgody na kandydowanie zobowiązany jest złożyć do ministra
właściwego ds. szkolnictwa wyższego, za pośrednictwem Działu Spraw Osobowych, oświadczenie
lustracyjne lub informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia
18 października 2006 roku o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa
z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 1388). Formularz
oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego należy pobrać
w uczelnianej komisji wyborczej.
4. Jeżeli do dnia upływu terminu wskazanego w harmonogramie został zgłoszony przynajmniej jeden
kandydat na rektora, przewodniczący uczelnianej komisji zamyka listę kandydatów a informację
o zgłoszonych kandydatach podaje do wiadomości społeczności akademickiej, w sposób zwyczajowo
przyjęty.
5. Jeżeli do dnia upływu terminu wskazanego w harmonogramie nie zgłoszono żadnego kandydata,
przewodniczący uczelnianej komisji wyborczej przedłuża termin zgłaszania kandydatów.
Wybory Rektora
§4
1. Wyboru rektora dokonuje na posiedzeniu wyborczym uczelniane kolegium elektorów.
2. Do czasu wyboru przewodniczącego kolegium, posiedzenie prowadzi przewodniczący uczelnianej
komisji wyborczej, który stwierdza prawomocność zebrania.
3. Kolegium elektorów wybiera spośród swoich członków niekandydujących na funkcje rektora,
w głosowaniu jawnym:
1) przewodniczącego posiedzenia,
2) sekretarza,
3) komisję skrutacyjną w składzie do 5 osób.
4. W posiedzeniach wyborczych mogą brać udział niebędący elektorami kandydaci na rektora.
5. W posiedzeniach wyborczych z głosem doradczym, w sprawie procedury wyborczej uczestniczą
członkowie uczelnianej komisji wyborczej.
6. Elektorzy, przed wejściem na pierwsze posiedzenie wyborcze, podpisują listę obecności a po
okazaniu dokumentu tożsamości, otrzymują mandat – dokument uprawniający do głosowania
i wymagany każdorazowo na kolejnych posiedzeniach wyborczych.
7. Głosowanie odbywa się przy pomocy karty do głosowania.
8. Karta do głosowania opatrzona jest odciskiem małej pieczęci urzędowej i zawiera oznaczenie
głosowania, numer głosowania, datę oraz listę kandydatów w porządku alfabetycznym.
9. Na karcie do głosowania zamieszczona jest zwięzła informacja o sposobie głosowania.
10. Głos uważa się za nieważny, w każdym z następujących przypadków:
1) numer głosowania na karcie nie jest właściwy,

2) karta nie zawiera wyróżnionego nazwiska lub zawiera więcej niż jedno wyróżnione nazwisko,
3) sposób wyróżnienia jest niewłaściwy lub niejednoznaczny.
11. Wzór karty do głosowania w przypadku zgłoszenia jednego kandydata, stanowi Zał. Nr 3; wzór karty
do głosowania w przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatów, stanowi Zał. Nr 4.
12. Z każdego głosowania komisja skrutacyjna sporządza protokół, który zawiera w szczególności:
1) oznaczenie i datę głosowania,
2) numer głosowania,
3) liczbę uprawnionych do głosowania,
4) liczbę uprawnionych, którym wydano karty do głosowania,
5) liczbę kart wyjętych z urny, w tym:
a) liczbę kart ważnych,
b) liczbę kart nieważnych,
6) minimalną liczbę głosów ważnych potrzebnych do wyboru,
7) listę kandydatów wg liczby uzyskanych głosów,
8) konkluzję.
13. Wzór protokołu komisji skrutacyjnej stanowi Zał. Nr 5.
14. Protokół podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład komisji, obecne przy jego sporządzaniu.
15. Przewodniczący komisji skrutacyjnej ogłasza wyniki wyborów zawarte w protokole.
16. Sekretarz zebrania, na podstawie protokołów przekazanych przez komisję skrutacyjną, sporządza
protokół z przebiegu posiedzenia wyborczego.
17. Wzór protokołu z przebiegu posiedzenia wyborczego stanowi Zał. Nr 6.
Wybory Prorektorów
§5
Do wyboru prorektorów stosuje się odpowiednio przepisy § 3 i 4 o wyborze rektora, z tym że:
1) zgłoszenia kandydatów na prorektorów dokonuje rektor-elekt, po ogłoszeniu wyników wyborów
rektora, z zastrzeżeniem pkt 3), nie później jednak niż w terminie wskazanym w harmonogramie
wyborczym,
2) zgłoszenia kandydatów na prorektorów, powinny wskazywać funkcję jaką rektor-elekt zamierza
powierzyć poszczególnym prorektorom, z zastrzeżeniem art. 75 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie
wyższym.
3) jeżeli zgłoszenie kandydatów na prorektorów nastąpiło bezpośrednio po wyborze rektora, w takim
przypadku zgłoszenie dokonane przez rektora elekta oraz zgoda kandydata uczestniczącego
w posiedzeniu mogą mieć charakter ustny do protokołu; jeżeli zgłoszony kandydat nie bierze udziału
w posiedzeniu, wymagana jest pisemna zgoda na kandydowanie.
Wybory Dziekana
§6
wydziałowe kolegium

1. Wyboru dziekana dokonuje
elektorów, będące radą wydziału
w nowoustalonym składzie.
2. Do zgłaszania kandydatów na dziekana stosuje się odpowiednio postanowienia § 3,
z tym że kandydat składa do Rektora, za pośrednictwem Działu Spraw Osobowych, oświadczenie
lustracyjne lub informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego.
3. Do wyboru dziekana stosuje się odpowiednio postanowienia § 4.
4. Kompetencje zastrzeżone dla uczelnianej komisji wyborczej lub jej przewodniczącego spełnia
wydziałowa komisja wyborcza lub jej przewodniczący.
Wybory Prodziekana
§7
Do wyboru prodziekana stosuje się odpowiednio przepisy § 5 pkt 2) i 3) oraz § 6, z zastrzeżeniem
art. 76 ust. 5 ustawy.

Wybory przedstawicieli do Senatu
§8
Wybory do senatu przeprowadza się w trybie § 59 ust. 3 Statutu, z tym że za przeprowadzenie wyborów
w grupie nauczycieli akademickich na wydziałach - odpowiadają wydziałowe komisje wyborcze
a w jednostkach niebędących wydziałami oraz dla grupy pracowników niebędących nauczycielami
akademickimi - pozawydziałowa komisja wyborcza.
Wybory przedstawicieli do Rady Wydziału
§9
Wybory do rady wydziału przeprowadza się w trybie § 59 ust. 4 Statutu.
Postanowienia końcowe
§ 11
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Senat.

Zał. Nr 1 do Regulaminu wyborczego
HARMONOGRAM WYBORÓW
2016-2020
1. Powołanie:
a) wydziałowych komisji wyborczych (WKW) przez Rady Wydziału
(§57 ust. 2 Statutu)

do 25 lutego 2016r.

b) pozawydziałowej komisji wyborczej przez Senat
(§58 ust. 1 Statutu)

do 26 lutego 2016r.

2. Przekazanie do UKW składów WKW

do 2 marca 2016r.

3. Przekazanie UKW szczegółowego harmonogramu wyborów studentów
i doktorantów do uke, senatu oraz rad wydziału

do 2 marca 2016r.

4. Wybory:
a) elektorów do uczelnianego kolegium elektorów (UKE)

do 15 marca 2016r.

b) przedstawicieli do rad wydziałów

do 25 marca 2016r.

c) przedstawicieli do senatu, z zastrzeżeniem ust. 15 lit. b)

do 25 marca 2016r.

5. Przekazanie do UKW protokołów z wyborów:
a) o których mowa w ust. 4 lit. a)

do 18 marca 2016r.

b) o których mowa w ust. 4 lit. b) i c)

do 30 marca 2016r.

6. Zgłaszanie kandydatów na rektora

od 21 marca do 30 marca 2016r.

7. Otwarte spotkanie z kandydatami na rektora

13 kwietnia 2016r.

8. Wybór rektora

20 kwietnia 2016r.

9. Zgłoszenie kandydatów na prorektorów

do 21 kwietnia 2016r.

10. Wybory prorektorów
11. Zgłaszanie kandydatów na dziekana

27 kwietnia 2016r.
od 29 kwietnia do 9 maja 2016r.

12. Otwarte spotkanie z kandydatami na dziekanów

do 16 maja 2016r.

13. Wybory dziekana

do 23 maja 2016r.

14. Zgłoszenie kandydatów na prodziekanów

do 30 maja 2016r.

15. Wybory:
a) prodziekanów
b) przedstawicieli do senatu spośród nauczycieli akademickich
z tytułem lub stopniem nauk. dr hab.

do 6 czerwca 2016r.

16. Przekazanie protokołów z wyborów, o których mowa w ust. 13 i 15

do 8 czerwca 2016r.

do 6 czerwca 2016r.

Zał. Nr 2 do Regulaminu wyborczego

……………, dnia ………………..
………………………………………
imię i nazwisko zgłaszającego

………………………………………
stanowisko

………………………………………
wydział

ZGŁOSZENIE
KANDYDATA NA FUNKCJĘ ……………………………….
W KADENCJI 2016-2020
Niniejszym zgłaszam kandydata na funkcję ………………………………………. w osobie
…………………………………………………………………………………………………..
z wydziału ………………………………………………….. .

……………………………..
podpis zgłaszającego

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie na funkcję ……………………………. .

……………………………..
podpis kandydata

Zał. Nr 3 do Regulaminu wyborczego

(pieczęć)

KARTA DO GŁOSOWANIA
WYBORY ....................................
Kadencja 2016-2020

GŁOSOWANIE NR ........

data, .........................

KANDYDAT: .....................................

TAK

NIE

WSTRZ.
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Zał. Nr 4 do Regulaminu wyborczego
(pieczęć)

KARTA DO GŁOSOWANIA
WYBORY .................................
Kadencja 2016-2020
GŁOSOWANIE NR ........

data, ...................

KANDYDACI (alfabetycznie):
1. …………………………………….
2. ..…………………………………...
3. ....………………………………….
4. ………………………………….…
5. …………………………….………
6. …………………………………….
7. …………………………………….
8. …………………………………….
9. …………………………………….
10. ………………………………….…
[Informacja o sposobie głosowania np.:. należy postawić znak X w kratce obok popieranego kandydata, nie
więcej jednak niż wynosi liczba mandatów]
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Zał. Nr 5 do Regulaminu wyborczego
Protokół komisji skrutacyjnej
z głosowania nr …
dotyczący wyboru …………………………........... w dniu ………..........................
1. Komisja skrutacyjna w składzie:
przewodniczący ………………………………………………
członkowie
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
dokonała obliczenia głosów oddanych w głosowaniu nr …… na kandydatów (kandydata)
na ……………………… .
2. Komisja skrutacyjna podała liczbę:
uprawnionych do głosowania:
uprawnionych do głosowania, którym wydano karty:
kart wyjętych z urny, w tym:
kart ważnych:
kart nieważnych:
minimalną liczbę ważnych głosów potrzebną do wyboru:

…………………….
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….

3. Liczba głosów oddanych na poszczególnych kandydatów (kandydata), kolejność nazwisk
wg liczby otrzymanych głosów:
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….

……………….
……………….
……………….

4. Konkluzja:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

podpisy członów komisji skrutacyjnej:
..................................................
.................................................
..................................................
..................................................
.................................………….
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Zał. Nr 6 do Regulaminu wyborczego
(nazwa jednostki)

PROTOKÓŁ
z posiedzenia wyborczego w dniu ………………………….., na którym dokonano wyboru
…………………………………………………………………………………………………. .
1. Na posiedzeniu wyborczym w głosowaniu jawnym zostali wybrani:
przewodniczący posiedzenia
……………………………………………….
sekretarz
……………………………………………….
oraz komisja skrutacyjna w składzie:
przewodniczący
……………………………………………….
członkowie:
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
2. Przewodniczący posiedzenia na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność
zebrania.
3. Głosowanie nr .............. :
1) lista kandydatów w porządku alfabetycznym:
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
2) liczba uprawnionych do głosowania:
…………………….
3) liczba uprawnionych do głosowania, którym wydano karty:
…………………….
4) liczba kart wyjętych z urny, w tym:
…………………….
kart ważnych:
…………………….
kart nieważnych:
…………………….
6) minimalna liczba ważnych głosów potrzebna do wyboru:
…………………….
7) liczba głosów oddanych na poszczególnych kandydatów (kandydata), kolejność
nazwisk wg liczby otrzymanych głosów:
……………………………………….
…………………….
……………………………………….
…………………….
……………………………………….
…………………….
8) konkluzja (lista wybranych lub uwagi o trybie dalszego głosowania):
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………...
podpisy:
przewodniczącego posiedzenia

..................................................

sekretarza

..................................................

przewodniczącego komisji skrutacyjnej

..................................................

Oryginał protokołu należy przekazać do uczelnianej/pozawydziałowej komisji wyborczej,
a kopię wraz z kartami do głosowania przechowuje właściwa komisja wyborcza.
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