
Załącznik do uchwały Nr 07/2020 

Uczelnianej Komisji Wyborczej PWSZ w Elblągu 

Z dnia 24 kwietnia 2020 roku 

1 

 

Terminarz wyborczy i zasady wyboru Rektora PWSZ w Elblągu  

na kadencję 01.09.2020 r. – 31.08.2024 r. 
 

Skład osobowy Uczelnianej Komisji Wyborczej (UKW) powołanej przez Rektora zarządzeniem            

Nr 09/2020 z dnia 25 lutego 2020 r.: 

1) mgr Dorota Pawłowicz – Przewodnicząca Komisji, 

2) dr hab. inż. Andrzej Olchawa,  

3) dr Agnieszka Żółtowska, 

4) mgr Teresa Jurewicz-Obrzut,  

5) mgr Bartosz Kalisz. 
 

1. Uczelniana Komisja Wyborcza ustala następujący terminarz wyborczy w wyborach Rektora 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu (§ 52 pkt 1 Statutu PWSZ w Elblągu z dnia 

26 września 2019 roku): 

1) 28.04.2020 r.: 

− posiedzenie Senatu w trybie zdalnym, 

− ogłoszenie terminarza wyborczego (strona internetowa Uczelni, tablice ogłoszeń                    

w Instytutach i administracji, przesłanie terminarza wyborczego drogą elektroniczną 
Przewodniczącemu Rady Uczelni, pracownikom Uczelni i Przewodniczącemu 

Samorządu Studenckiego); 

2) do 07.05.2020 r.: 

− posiedzenie Rady Uczelni w trybie zdalnym, 

− zgłaszanie kandydatów na rektora Przewodniczącemu Uczelnianej Komisji Wyborczej 

przez Radę Uczelni, celem zaopiniowania ich przez Senat, 

− wskazanie kandydatów na rektora Przewodniczącemu Uczelnianej Komisji Wyborczej 

przez inne podmioty określone w Statucie, uprawnione do wskazywania kandydatów na 

rektora (z wyłączeniem Rady Uczelni i Senatu), celem zaopiniowania przez Senat; 

3) 14.05.2020 r.: 

− posiedzenie Senatu w trybie zdalnym, 

− zaopiniowanie przez Senat kandydatów na rektora, o których mowa w pkt 2,  

− wskazanie przez Senat kandydatów na rektora; 

4) do 15.05.2020 r.: 

− posiedzenie Rady Uczelni w trybie zdalnym, 

− wskazanie kandydatów na rektora Przewodniczącemu Uczelnianej Komisji Wyborczej 

przez Radę Uczelni; 

5) 19.05.2020 r.: 

− ogłoszenie listy kandydatów na rektora;  

6)    22.05.2020 r.,  godz. 10.00: 

− zebranie wyborcze Kolegium Elektorów w trybie zdalnym: 

• omówienie porządku zebrania i zasad głosowania,  

• wystąpienia przedwyborcze kandydatów w kolejności alfabetycznej (po 15 min.)             

z dyskusją (po 15 min.), 

• wybory Rektora (głosowanie na platformie internetowej ZOOM).  
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2. Zasady ogólne przeprowadzania wyborów Rektora wynikające z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej               

w Elblągu z dnia 26 września 2019 r.: 
 

2.1. ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce: 

 

Art. 10: 

1. Pracownicy uczelni, doktoranci i studenci stanowią wspólnotę uczelni. 

2. Członkowi wspólnoty uczelni przysługuje czynne prawo wyborcze w uczelni. 

 

Art. 18: 

1. Do zadań rady uczelni należy: 

5) wskazywanie kandydatów na rektora, po zaopiniowaniu przez senat. 

 

Art. 24: 

1. Rektorem może być osoba, która spełnia wymagania określone w art. 20 ust. 1 pkt 1-6,                 

a w uczelni publicznej – która także posiada co najmniej stopień doktora oraz spełnia 

wymaganie określone w art. 20 ust. 1 pkt 7. Statut może przewidywać dodatkowe wymagania 

dla rektora. 

2. Rektora uczelni: 

1) publicznej – wybiera kolegium elektorów. 

3. Wybór rektora jest dokonywany bezwzględną większością głosów. 

4. O wynikach wyborów albo powołaniu rektora zawiadamia ministra w przypadku uczelni: 

1) publicznej – przewodniczący kolegium elektorów. 

  10.  Osoba wybrana albo powołana do pełnienia funkcji rektora jest zatrudniana w uczelni jako 

podstawowym miejscu pracy w rozumieniu ustawy nie później niż z dniem rozpoczęcia 

kadencji. Do zatrudnienia tej osoby nie stosuje się przepisu art. 119 ust. 1. 

 

Art. 26: 

1. Kadencja rektora uczelni publicznej trwa 4 lata i rozpoczyna się w dniu 1 września roku,                

w którym został wybrany. 

2. Ta sama osoba może być rektorem uczelni publicznej nie więcej niż przez 2 następujące po 

sobie kadencje. Okresu, o którym mowa w art. 24 ust. 7 i ust. 9 pkt 1, nie wlicza się do liczby 

tych kadencji. 

 

Art. 28: 

1.  Do zadań senatu należy: 

5) opiniowanie kandydatów na rektora. 

 

Art. 34 ust. 1. Statut określa zasady organizacji i funkcjonowania uczelni, w szczególności: 

1) sposób powoływania i odwoływania organów uczelni, w tym podmioty uprawnione do 

wskazywania kandydatów na rektora, oraz sposób organizowania wyborów do organów 

uczelni. 
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2.2 Statut PWSZ w Elblągu, Rozdział VI. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów: 
 

              § 32: 

Rektorem Uczelni może być osoba, która posiada stopień doktora habilitowanego lub tytuł 

profesora lub jest zatrudniona na stanowisku profesora uczelni oraz spełnia wymagania 

określone w § 21 ust. 1 pkt 1-5 i 7 statutu. 

 

               § 40: 

1. Organem wyborczym Uczelni jest Kolegium Elektorów. 

2. Wyboru Rektora dokonuje Kolegium Elektorów. 

3. Wybory w Uczelni przeprowadza Komisja Wyborcza. 

                

                § 44:  

1. Kandydatów na Rektora mogą wskazywać: 

1) Senat, 

2) Rada Uczelni, 

3) Ustępujący Rektor (gdy mija jego druga kadencja lub nie kandyduje ponownie po 

pierwszej kadencji), 

4) Kolegium Rektorskie – w przypadku wygaśnięcia mandatu Rektora do dnia 

wyboru nowego Rektora lub w przypadku zawieszenia Rektora w pełnieniu 

funkcji. 

1a. Co najmniej pięciu członków Senatu posiada prawo do wspólnego rekomendowania 

kandydatów na rektora, przy czym członek Senatu może poprzeć tylko jednego 

kandydata na rektora. 

1b. Co najmniej dwóch członków Rady Uczelni posiada prawo do wspólnego 

rekomendowania kandydatów na rektora, przy czym członek Rady Uczelni może 

poprzeć tylko jednego kandydata na rektora. 

2. Kandydatów na Rektora, o których mowa w ust. 1 pkt 2 – 4, opiniuje Senat. 

Negatywna opinia Senatu nie wyklucza z kandydowania na funkcję Rektora. 

3. Uczelniana Komisja Wyborcza ogłasza w terminarzu czynności wyborczych termin 

przyjmowania zgłoszeń kandydatów na Rektora. 

4. Uczelniana Komisja Wyborcza ogłasza listę kandydatów na Rektora po uzyskaniu od 

nich zgody na kandydowanie na funkcję Rektora. 

5. Kandydaci na Rektora w kolejności alfabetycznej, przed właściwym głosowaniem, 

prezentują Kolegium Elektorów swój program działania. 

6. Wybór Rektora powinien nastąpić nie później niż do dnia 31 maja roku, w którym 

upływa kadencja. 

7. Wybory Rektora są ważne, jeżeli w głosowaniu wzięła udział więcej niż połowa 

członków Kolegium Elektorów. 

 

§ 45:  

1. Wybór następuje bezwzględną większością głosów tzn. gdy kandydat uzyskał więcej 

niż połowę głosów „za” spośród wszystkich ważnie oddanych głosów, przy czym przez 

ważnie oddane głosy rozumie się głosy ważne, oddane „za” i „przeciw” oraz głosy 

wstrzymujące. 

2. W przypadku, gdy warunek określony w ust. 1 spełniło więcej kandydatów niż jest 

miejsc mandatowych, wybrani zostają ci, którzy uzyskali kolejno najwięcej głosów. 
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3. W przypadku, gdy warunek określony w ust. 1 spełniło mniej kandydatów niż jest 

miejsc mandatowych, kandydaci, którzy nie uzyskali w głosowaniu więcej niż połowy 

ważnie oddanych głosów „za”, uczestniczą w następnym głosowaniu 

przeprowadzanym  z wyłączeniem kandydata, który uzyskał najmniejszą liczbę głosów 

„za”. Jeżeli w wyniku dodatkowych głosowań nie zostały obsadzone wszystkie 

mandaty (poszczególni kandydaci nie uzyskali więcej niż połowy ważnie oddanych 

głosów „za”), Uczelniana Komisja Wyborcza zarządza wybory uzupełniające, (gdy są 
nieobsadzone niektóre mandaty) lub nowe wybory (gdy nie wszystkie mandaty są 
obsadzone), które są przeprowadzane w tym samym trybie i na tych samych zasadach 

co wybory właściwe.  

 

§ 47a: 

W sytuacjach wyjątkowych, uzasadnionych koniecznością wyższego rzędu, wybory 

członków Kolegium Elektorów, wybory członków Senatu oraz wybory Rektora mogą być 
przeprowadzane korespondencyjnie, online albo przy użyciu narzędzi elektronicznych, pod 

warunkiem zapewnienia pełnej anonimowości. Kandydaci na Rektora mogą wówczas 

prezentować online swój program działania przed Kolegium Elektorów. 

 

2.3 Rektorem może być osoba, która spełnia następujące wymagania: 

− posiada stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora lub jest zatrudniona na 

stanowisku profesora uczelni, 

− ma pełną zdolność do czynności prawnych, 

− korzysta z pełni praw publicznych, 

− nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe, 

− nie była karana karą dyscyplinarną, 

− w okresie od dnia 22 lipca 1944r. do dnia 31 lipca 1990r. nie pracowała w organach 

bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006r.                     

o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-

1990 oraz treści tych dokumentów, nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała                  

z tymi organami, 

− nie ukończy 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji.  

 

2.4 Kandydat na rektora składa: 

− zgodę na kandydowanie, 

− oświadczenie o spełnieniu wymagań, o których mowa w pkt 2.3,  

− oświadczenie lustracyjne – według wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do ustawy                  

z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów 

bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Rektorowi                   

w zamkniętej kopercie) lub informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy. 
 

3. Opracowanie zasad przeprowadzenia wyborów w trybie zdalnym (poprzez sieć informatyczną) 
oraz warunków niezbędnych do ważności oddanych  głosów (Uczelniana Komisja Wyborcza na 

mocy § 52 pkt 2 Statutu PWSZ w Elblągu) 

1) Elektorzy głosują na wybranego kandydata. 

2) Za ważny uznaje się głos oddany przy nazwisku jednego kandydata, na którego Elektor 

głosuje. 
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3) Za nieważny uznaje się głos, jeżeli Elektor nie wybierze żadnego kandydata lub więcej niż 
jednego kandydata. 

4) W przypadku, kiedy będzie tylko jeden kandydat na rektora, wybór dokonuje się poprzez 

oddanie głosu w pozycji: „za” albo „przeciw” albo „wstrzymuję się od głosu”. W tym 

przypadku wybór następuje, gdy kandydat uzyska więcej niż połowę głosów „za” spośród 

wszystkich ważnie oddanych głosów. 

5) Po zakończeniu procedury wyborczej Uczelniana Komisja Wyborcza sporządza protokół                 

oraz ogłasza imię i nazwisko kandydata wybranego na Rektora. 

 

 

Elbląg, dnia 24 kwietnia 2020 r. 

 

Uczelniana Komisja Wyborcza 

PWSZ w Elbląg 


