
UCHWAŁA 4/I/2016 

 

SENATU Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha  

w Krakowie podjęta na posiedzeniu w dniu 28 stycznia 2016 roku 

 

Działając na podstawie art. 62, ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - 

Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2012, poz. 572 z późn. zm.) oraz 

§ 36 Statutu Uczelni, Senat podjął następującą uchwałę: 

 

SENAT jednogłośnie (uprawnionych do głosowania 30 członków Senatu, obecnych 

21 członków Senatu, za przyjęciem uchwały głosowało 21 członków Senatu, głosów 

sprzeciwu i głosów wstrzymujących się nie było) zgodnie § 24 ust. 8 Statutu 

(Zarządzenie nr 19/2015 z dnia 29 czerwca 2015 roku) Uczelni zatwierdził 

„Regulamin Uczelnianej Komisji Wyborczej Akademii Wychowania 

Fizycznego w Krakowie na kadencję 2016 – 2020”. 

 

 

 
Regulamin Uczelnianej Komisji Wyborczej 

Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie 

powołanej na kadencję 2016-2020 

 

 

Na podstawie § 24 ust. 8 Statutu (Zarządzenie nr 19/2015 z dnia 29 czerwca  

2015 roku) Uczelniana Komisja Wyborcza uchwala i przedstawia Senatowi do 

zatwierdzenia regulamin wyborów przedstawicieli do organów wyborczych, 

organów kolegialnych i organów jednoosobowych następującej treści: 

 

§ 1 

 

Wybory organów wyborczych, organów kolegialnych i organów jednoosobowych  

przeprowadza Uczelniana Komisja Wyborcza, która w sprawach nieuregulowanych 

przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym  

(Dz. U. z 2012, poz. 572 z późn. zm.) oraz w Statucie AWF stosuje niniejszy 

regulamin wyborów, zwany dalej “regulaminem”. 

 

§ 2 

 

Jeżeli inne przepisy regulaminu nie stanowią inaczej, Uczelniana Komisja Wyborcza 

podejmuje decyzje w drodze uchwały, w głosowaniu jawnym. 



§ 3 

 

Uchwały dotyczące podziału mandatów przypadających na poszczególne okręgi 

wyborcze i dla poszczególnych grup wyborców podejmuje się na podstawie stanu 

zatrudnienia lub liczby studentów i doktorantów przypadające na dzień podjęcia 

uchwały i w dalszym postępowaniu objętym kalendarzem wyborczym nie dokonuje 

się zmian. 

 

§ 4 

 

Przedstawiciele Uczelnianej Komisji Wyborczej wyznaczeni do przeprowadzenia 

czynności wyborczych na zebraniach wyborczych lub przy głosowaniach poza 

zebraniami wyborczymi są uprawnieni do dokonywania w imieniu Komisji 

następujących czynności: 

1) dostarczenia list wyborczych i kart do głosowania, a w miarę potrzeby także list 

kandydatów zgłoszonych w Komisji, 

2) prowadzenia zebrania wyborczego do czasu wyboru jego przewodniczącego, 

3) udzielania wyjaśnień i dokonywania wykładni przepisów wyborczych, 

4) odebrania od komisji skrutacyjnych oraz przewodniczących zebrań protokołów i 

kart do głosowania. 

 

§ 5 

 

Zgłaszanie kandydatów poza zebraniami wyborczymi, przedstawianie wniosków, 

zapytań i protestów co do przebiegu wyborów dokonuje się na ręce 

przewodniczącego Komisji lub jej sekretarza. 

 

§ 6 

 

Uczelniana Komisja Wyborcza przygotowuje i ogłasza komunikat wyborczy 

zawierający: 

1) zwięzłą informację o zasadach wyborów,  

2) terminarz wyborów,  

3) podział na okręgi wyborcze i przypadające w tych okręgach liczby mandatów, 

4)  pouczenie o sposobie zgłaszania kandydatów,  

5) uzyskiwanie informacji i przyjmowanie protestów. 

 

§ 7 

 

1. Po zakończeniu zebrania wyborczego przewodniczący zebrania powinien 

bezzwłocznie przekazać Uczelnianej Komisji Wyborczej sprawozdanie-protokół  

z wyborów, dołączając do nich protokoły głosowań sporządzone przez komisję 

skrutacyjną oraz karty do głosowania. W przypadku głosowania poza zebraniem 



wyborczym sprawozdanie-protokół sporządza i przekazuje Komisji 

przewodniczący komisji skrutacyjnej. 

2. Na podstawie dokumentacji, o której mowa w ust. 1, Uczelniana Komisja 

Wyborcza stwierdza ważność wyborów. 

 

§ 8 

 

Uczelniana Komisja Wyborcza przedstawia na pierwszym posiedzeniu uczelnianego 

kolegium elektorów i wydziałowych kolegiów elektorów uchwałę stwierdzającą 

ważność wyboru elektorów i ich listę. 

 

§ 9 

 

Przedstawiciel Uczelnianej Komisji Wyborczej prowadzi zebranie kolegium 

elektorów do chwili wyboru przewodniczącego kolegium. Przewodniczący 

kolegium ustala harmonogram posiedzeń kolegium, zgodnie z zasadami 

określonymi w uchwale Senatu o przyjęciu kalendarza wyborczego.  

 

§ 10 

 

Po zgłoszeniu kandydatów na rektora i dziekanów kolegium elektorów powołuje,  

w głosowaniu jawnym, komisję skrutacyjną w celu przeprowadzenie głosowań nad 

wyborem kandydatów i głosowania nad wyborem rektora lub dziekanów.  

W przypadku zaproponowania kandydatury członka komisji skrutacyjnej na 

stanowisko prorektora lub prodziekana, na miejsce tego kandydata powołuje się do 

komisji skrutacyjnej innego członka kolegium. 

 

§ 11 

 

Uczelniana Komisja Wyborcza zapewnia kandydatom na rektora jednakowe 

możliwości publicznego prezentowania programu wyborczego poprzez: 

1) udostępnienie miejsca na stronie internetowej AWF Kraków, 

2) zapewnienie sali na zebranie z wyborcami. 

 

§ 12 

 

Uczelniana komisja wyborcza, po zbadaniu sprawozdania przewodniczącego 

kolegium elektorów i komisji skrutacyjnej potwierdza ważność wyborów 

dokonanych przez kolegia wyborcze. 

 

§ 13 

 

Po wyborze rektora, prorektorów, dziekanów i prodziekanów przewodniczący 



uczelnianej komisji wyborczej wydaje akty stwierdzające wybór. Akt stwierdzający 

wybór rektora AWF przekazuje się niezwłocznie Ministrowi Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego, natomiast pozostałe przekazuje rektorowi, prorektorom, dziekanom i 

prodziekanom. 

§. 14 

 

Wyniki wyborów do organów kolegialnych Uczelniana Komisja Wyborcza ogłasza 

na stronie internetowej uczelni i przekazuje odpowiednio rektorowi i dziekanom. 

 

§ 15 

 

Dokumentację wyborczą obejmującą, uchwały Senatu, uchwały Uczelnianej Komisji 

Wyborczej oraz protokoły zebrań wyborczych i głosowań poza zebraniami, 

uczelniana komisja wyborcza przechowuje w okresie swej kadencji pod nadzorem 

sekretarza. Po upływie kadencji dokumenty te przekazuje się do archiwum. 

 

 

            Przewodniczący Senatu 
 

                  (-) Prof. dr hab. Andrzej KLIMEK 
 


