
INFORMACJE  DLA  WYBORCÓW 
 

 

 

CZYNNE  PRAWO  WYBORCZE  przysługuje nauczycielom 

akademickim zatrudnionym w uczelni jako podstawowym miejscu 

pracy, pracownikom nie będącym nauczycielami akademickimi, 

studentom oraz doktorantom (Art. 71, ust. 1, pkt. 2 Ustawy POSW) 

 

 

 

Każda osoba, której przysługuje czynne prawo wyborcze, ma 

prawo zgłaszania kandydatów na stanowisko rektora i dziekana 

swojego wydziału, kandydatów do organów wyborczych i organów 

kolegialnych. 

ZGŁASZANIE  KANDYDATÓW  do organów jednoosobowych 

Akademii trwa trzy dni i odbywa się poprzez złożenie na ręce Komisji 

Wyborczej (w godzinach wyznaczonych) karty z imieniem i 

nazwiskiem kandydata, będącej pisemnym oświadczeniem zgłaszanej 

osoby o wyrażeniu zgody na kandydowanie. Do takiego zgłoszenia 

musi być dołączone pisemne oświadczenie o złożeniu oświadczenia 

lustracyjnego na ręce Rektora, jeśli takowe jest wymagane. 

 

 

 

BIERNE  PRAWO  WYBORCZE  przysługuje nauczycielom 

akademickim, zatrudnionym w uczelni jako podstawowym miejscu 

pracy, którzy nie ukończyli 67-go roku życia, a w przypadku osób 

posiadających tytuł profesora – 70-go roku życia, pracownikom nie 

będącym nauczycielami akademickimi, zatrudnionym w pełnym 

wymiarze czasu pracy, studentom oraz doktorantom, z zastrzeżeniem 

art. 72, ust. 1 (dot. wyboru rektora), art. 75, ust. 2 (dot. wyboru 

prorektorów) oraz art. 76, ust. 2 Ustawy POSW. 
 

 

 

 

 



 

 

REKTOREM uczelni może być osoba posiadająca co najmniej 

stopień naukowy doktora. Warunkiem pełnienia funkcji rektora w 

uczelni akademickiej jest zatrudnienie w uczelni jako 

podstawowym miejscu pracy (Art. 72, ust. 2 Ustawy POSW). 

 

 

Kandydatów na  PROREKTORÓW  zgłasza rektor-elekt 

spośród nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień 

doktora oraz zatrudnionych w uczelni jako podstawowym miejscu 

pracy (§ 36, ust. 4 Statutu Uczelni), z uwzględnieniem art. 79, ust. 1 

Ustawy POSW (niemożność pełnienia funkcji organu 

jednoosobowego w innej uczelni). 

Kandydaci na stanowisko prorektora ds. studenckich muszą uzyskać 

zgodę większości przedstawicieli studentów i doktorantów w 

uczelnianym kolegium elektorów. Zgoda taka jest wyrażona w 

głosowaniu tajnym przed umieszczeniem kandydatów na liście 

wyborczej. 

Nie zajęcie stanowiska na piśmie wobec Uczelnianej Komisji 

Wyborczej w terminie 7 dni od dnia przedstawienia kandydata na 

prorektora do spraw studenckich uważa się za wyrażenie zgody. 

 

 

Kandydatów na stanowisko DZIEKANA zgłaszają wyborcy z 

wydziału do wydziałowej komisji wyborczej spośród pracowników 

posiadających co najmniej stopień doktora z uwzględnieniem art. 79, 

ust. 1 Ustawy, wraz z pisemną zgodą zgłaszanego kandydata, oraz 

pisemnym oświadczeniem o złożeniu oświadczenia lustracyjnego na 

ręce Rektora. 

 

 

Kandydatów na PRODZIEKANÓW  zgłasza dziekan-elekt 

spośród pracowników będących nauczycielami akademickimi  z 

uwzględnieniem art. 79, ust. 1 Ustawy. 

Do wyboru dziekana i prodziekanów stosuje się odpowiednio przepisy 

§ 36 Statutu Uczelni. 


