
 

Regulamin Wyborczy  

Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie  

na kadencję 2016-2020 

 
Działając na podstawie § 68 pkt. 1 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego, Uczelniana Komisja 

Wyborcza (zwana dalej „Komisją”) przedstawia Senatowi do zatwierdzenia regulamin wyborów 

przedstawicieli do organów wyborczych, organów kolegialnych i organów jednoosobowych AWF 

Warszawa (zwanej dalej „Uczelnią”) o poniższej treści. 

 

ZASADY OGÓLNE 

 

Art. 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 (Tekst jednolity: Dz. U. z 2012 poz. 572 z późn. zm.), 

zwanej dalej „Ustawą” oraz w Statucie Akademii Wychowania Fizycznego stosuje niniejszy regulamin 

wyborów, zwany dalej “regulaminem”. 

 

Art. 2 
 

Regulamin określa zasady i tryb wyboru członków kolegiów elektorów - uczelnianych  

i wydziałowych - oraz jednoosobowych i kolegialnych organów Uczelni. 

 

Art. 3 
 

Zgłaszanie kandydatów, przedstawianie wniosków, zapytań i protestów co do przebiegu wyborów 

dokonuje się na ręce przewodniczącego Komisji lub jej sekretarza. 

 

Art. 4 
 

1. 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. 
2. Uczelniana Komisja Wyborcza zapewnia kandydatom na rektora jednakowe  możliwości publicznego 

prezentowania programu wyborczego poprzez: 

1) udostępnienie miejsca na stronie internetowej Akademii Wychowania Fizycznego, 

2) udostępnienie miejsca w gablocie ogłoszeń Komisji, 

3) zapewnienie sali na zebranie z wyborcami. 

3. Komisje wyborcze podejmują uchwały z udziałem ponad połowy członków komisji w głosowaniu 

jawnym zwykłą większością głosów, chyba że komisja postanowi o głosowaniu tajnym. W razie 

równej liczby głosów rozstrzygającym jest głos przewodniczącego danej komisji wyborczej. 
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Art. 5 
 

1. Czynne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym w Uczelni jako 

podstawowym miejscu pracy, pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi zatrudnionym 

w Uczelni, studentom oraz doktorantom. 

2. Bierne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym w Uczelni jako 

podstawowym miejscu pracy, którzy nie ukończyli sześćdziesiątego siódmego roku życia,  

a w przypadku osób posiadających tytuł naukowy – siedemdziesiątego roku życia, pracownikom 

niebędącym nauczycielami akademickimi, zatrudnionym w Uczelni w pełnym wymiarze czasu 

pracy, studentom oraz doktorantom.  

3. Do jednoosobowych organów Uczelni kandydować mogą tylko osoby posiadające tytuł naukowy lub 

stopień naukowy doktora habilitowanego oraz zatrudnione w Uczelni jako podstawowym miejscu 

pracy, z zastrzeżeniem art. 71 ust. 1 pkt 3a Ustawy.  

4. Osoby pełniące funkcje organów jednoosobowych, wchodzące w skład Senatu i rad wydziałów 

muszą mieścić się w puli miejsc przewidzianych dla danej grupy społeczności akademickiej.  

5. 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 1 stycznia roku wyborczego i w dalszym postępowaniu objętym 

kalendarzem wyborczym nie powinno dokonywać się zmian, z zastrzeżeniem  § 62 ust. 2a i 2b 

Statutu AWF Warszawa.  

6. Po zarejestrowaniu kandydatów Uczelniana Komisja Wyborcza zarządza wydrukowanie kart  

do głosowania i zapewnia ich przekazanie wydziałowym komisjom wyborczym. Komisje wyborcze 

są zobowiązane wywiesić listy kandydatów najpóźniej dwa dni przed dniem głosowania. 

7. Wybory przedstawicieli do organów Uczelni są tajne, a głosować można tylko osobiście. 

8. Przed przystąpieniem do głosowania wyborca lub elektor może być poproszony o okazanie 

dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości.  

9. Głosowanie odbywa się za pomocą kart do głosowania, na których umieszczone są w kolejności 

alfabetycznej nazwiska kandydatów.  

10. W głosowaniu tajnym dotyczącym wyboru do organu kolegialnego albo na funkcje będące 

jednoosobowym organem uczelni, wyboru kandydata dokonuje się umieszczeniem na karcie  

do głosowania znaku „X” przy nazwisku kandydata w kratce oznaczonej słowem „tak” albo „nie”. 

Szczegółowe zasady danego głosowania określane są na karcie wyborczej. 

11. Głos jest nieważny, jeśli:  

a) został oddany na innej karcie niż karta do głosowania;  

b) karta do głosowania została przedarta;  

c) na karcie do głosowania umieszczone zostało nazwisko osoby nieobjętej listą kandydatów; 

d) znak „X” w kratce oznaczonej słowem „tak” został umieszczony przy większej liczbie kandydatów 

niż liczba osób wybieranych w danym głosowaniu;  

e) znak „X” został umieszczony przy nazwisku kandydata zarówno w kratce oznaczonej słowem „tak”, 

jak i w kratce oznaczonej słowem „nie”;  

f) przy nazwisku kandydata znak „X” nie został umieszczony ani w kratce oznaczonej słowem „tak”, 

ani w kratce oznaczonej słowem „nie”. 

12. Szczegółowe wyniki głosowania zawarte są w protokołach skrutacyjnych komisji wyborczych 

sporządzonych dla przeprowadzenia: wyborów do kolegiów elektorskich, organów jednoosobowych 

- odrębnie dla poszczególnych kategorii funkcji, organów kolegialnych  

- odrębnie dla rad wydziałów i Senatu.  

13. Komisje wyborcze powołują komisje skrutacyjne spośród osób niekandydujących w danych 

wyborach.  
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Art. 6 
 

1. W przypadku organów jednoosobowych obowiązuje zasada większości bezwzględnej (ponad połowa 

ważnie oddanych głosów). W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się więcej niż jedną turę 

wyborów - przy czym w przypadku równej liczby głosów w drugiej turze przechodzi się na inny 

system głosowania (głosowanie wartościujące wg A. Tofflera – art. 9 ust. 1 niniejszego Regulaminu). 

2. W przypadku organów kolegialnych lub poszczególnych grup przedstawicieli społeczności 

akademickiej stosowana będzie zasada większości względnej. Osoby znajdujące się poniżej granicy 

mandatów, na tak utworzonej liście rangowej będą zastępcami, którzy w czasie kadencji będą mogli 

wchodzić na ewentualnie zwolnione w danym organie miejsca.  

3. W przypadku wygaśnięcia mandatu w organach jednoosobowych, kolegialnych i wyborczych 

Uczelni przed upływem kadencji oraz w przypadku prorektora i prodziekana przeprowadza się 

wybory uzupełniające, z zastrzeżeniem § 71 ust. 5 i 6 Statutu AWF Warszawa. 

4. W przypadku wyborów do organów kolegialnych, przy wyborze, na granicy limitu miejsc na liście 

rangowej, znalazło się więcej niż jedno nazwisko z równą ilością głosów to komisja  skrutacyjna 

ustalająca wyniki danego głosowania rozstrzyga kolejność na drodze losowania.  

5. Informacja o wyniku głosowania musi być podana do publicznej wiadomości przez odpowiednie 

komisje wyborcze nie później niż następnego dnia po głosowaniu.  

6. Sprawozdania komisji wyborczych zostają przekazane wraz z dokumentacją komisji skrutacyjnych 

przewodniczącemu Uczelnianej Komisji Wyborczej.  

7. Szczegółową organizację oraz  terminarz wyborów ilustruje załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu. 

 

ORGANIZACJA WYBORÓW DO KOLEGIÓW ELEKTORÓW 

 

Art. 7 

 
1. W związku z brzmieniem § 61 ust. 4 Statutu AWF Warszawa Uczelniana Komisja Wyborcza ustala 

podział na pięć obwodów wyborczych: Wydział Wychowania Fizycznego, Wydział Rehabilitacji, 

Wydział Turystyki i Rekreacji, Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej oraz 

Wydział Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej.   
2. Do głosowania w danym obwodzie są uprawnieni wyłącznie nauczyciele akademiccy, studenci i 

doktoranci zatrudnieniu lub odbywający studia w danym wydziale, stanowiącym obwód wyborczy. 

3.  Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w jednostce międzywydziałowej lub ogólnouczelnianej (innej 

niż wydziały), zostają dołączeni do grupy pozostałych nauczycieli akademickich Wydziału 

Wychowania Fizycznego w Warszawie albo Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej 

Podlaskiej, w zależności, czy dana jednostka międzywydziałowa lub ogólnouczelniana znajduje się w 

części warszawskiej czy bialskiej Uczelni. Zapis powyższy stosuje się odpowiednio do nauczycieli 

akademickich zatrudnionych w bibliotekach AWF Warszawa. 

4. Wyboru elektorów spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi dokonuje się 

przez głosowanie wszystkich uprawnionych pracowników niebędących nauczycielami 

akademickimi, oddzielnie dla zatrudnionych w Warszawie i Białej Podlaskiej, z uwzględnieniem 

zachodzącej proporcji, z tym, że każdy z tych ośrodków musi mieć co najmniej jednego swojego 

przedstawiciela w uczelnianym kolegium elektorów. 

5. Przydział mandatów elektorskich w obwodach odpowiada proporcjom liczebności danej grupy 

akademickiej w stosunku do wszystkich członków danej grupy w Uczelni oraz spełnia zasadę 

odpowiedniego procentowego udziału przedstawicieli tych grup w kolegiach elektorskich, 

określonych w § 60 Statutu AWF Warszawa.  

6. Każdy z wydziałów powinien posiadać przedstawiciela w uczelnianym kolegium elektorów  

w grupie przedstawicieli nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień 



 4 

naukowy doktora habilitowanego oraz w grupie pozostałych nauczycieli akademickich  

i w grupie studentów.  

7. Bycie elektorem nie wyklucza kandydowania do organów Uczelni oraz bycia członkiem kolegium 

elektorów innego szczebla. 

8. Tryb wyłaniania kandydatów na elektorów może być różny dla poszczególnych grup społeczności 

akademickiej. 

9. Wyboru elektorów spośród doktorantów dokonuje się zgodnie z przepisami regulaminu samorządu 

doktorantów oraz wyboru elektorów spośród studentów dokonuje się zgodnie z przepisami 

regulaminu samorządu studentów, w zakresie ram określonych niniejszym Regulaminem. Liczbę 

elektorów z poszczególnych wydziałów ustala się proporcjonalnie do aktualnej liczby studentów i 

doktorantów danego wydziału oraz proporcji tych grup do siebie w skali całej Uczelni. 

 

Art. 8 

 

 
W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem do wyborów przedstawicieli w kolegiach 

elektorów stosuje się zapisy Statutu AWF Warszawa, w szczególności § 60 oraz § 61 ust. 1.  

 

ORGANIZACJA WYBORÓW 

REKTORA I PROREKTORÓW 

 

Art. 9 

1. Wybory indykacyjne przeprowadzone będą według  zasady głosowania wartościującego (wg A. 

Tofflera). Każdy elektor dysponuje 10 punktami, które rozdziela według własnego uznania, 

przypisując je osobom posiadającym tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego. 

2. Wybory rektora z grona zgłoszonych przez przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej 

kandydatów odbywają się według następujących zasad: 

a) każdy elektor dysponuje jednym głosem, który oddaje na swojego kandydata, 

b) kandydat, który uzyska ponad połowę ważnie oddanych głosów przy co najmniej 2/3 obecnych 

elektorów, zostaje wybrany. W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej 

większości głosów, odbędzie się kolejna tura głosowania. Uczestniczy w niej tylko dwóch 

kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów w pierwszej turze. W przypadku równej 

liczby głosów uzyskanych w pierwszej turze na drugim i dalszych miejscach postępuje się jak 

w sytuacji opisanej w ust. 1. 

c) wiadomość o wyborze rektora Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej niezwłocznie 

podaje do publicznej wiadomości oraz powiadamia ministra właściwego do spraw szkolnictwa 

wyższego.  

3. Rektora wybiera uczelniane kolegium elektorów spośród osób posiadających tytuł naukowy lub 

stopień naukowy doktora habilitowanego oraz zatrudnionych w Uczelni jako podstawowym miejscu 

pracy, z zastrzeżeniem § 63 ust. 5 Statutu AWF Warszawa oraz art. 71 ust. 1 pkt 3a Ustawy. 

 

Art. 10 

 
1. Wybór każdego z prorektorów odbywa się w oddzielnym głosowaniu, z zastrzeżeniem § 64 ust. 4 i 5 

Statutu AWF Warszawa. 

2. Wybory prorektorów spośród kandydatów zgłoszonych przez rektora-elekta odbywają się 

odpowiednio na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie dla wyboru rektora. 
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ORGANIZACJA WYBORÓW 

DZIEKANÓW I PRODZIEKANÓW 

 

Art. 11 

1. Wybory indykacyjne przeprowadzone będą według zasady głosowania wartościującego (wg A. 

Tofflera). Każdy elektor wydziałowego kolegium elektorów dysponuje 10 punktami, które rozdziela 

według własnego uznania, przypisując je osobom posiadającym tytuł naukowy lub stopień naukowy 

doktora habilitowanego zatrudnionym w danym wydziale. 

2. Wybory dziekana z grona zgłoszonych przez przewodniczącego wydziałowej komisji wyborczej 

kandydatów odbywają się według następujących zasad:  

a) każdy elektor dysponuje jednym głosem, który oddaje na swojego kandydata, 

b) kandydat, który uzyska ponad połowę ważnie oddanych głosów przy co najmniej 2/3 obecnych 

elektorów, zostaje wybrany. W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej 

większości głosów, odbędzie się kolejna tura głosowania. Uczestniczy w niej tylko dwóch 

kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów w pierwszej turze. W przypadku równej 

liczby głosów uzyskanych w pierwszej turze na drugim i dalszych miejscach postępuje  

się jak w sytuacji opisanej w ust.1. 

c) Wiadomość o wyborze dziekana przewodniczący wydziałowej komisji wyborczej niezwłocznie 

podaje do publicznej wiadomości. 

 

Art. 12 

 
1. Wybór każdego z prodziekanów odbywa się w oddzielnym głosowaniu, z zastrzeżeniem § 66 ust. 4 i 

5 Statutu AWF Warszawa. 

2. Wybory prodziekanów spośród kandydatów zgłoszonych przez dziekana-elekta odbywają się 

odpowiednio na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie dla wyboru dziekana, z tym że 

funkcje prodziekana może pełnić również osoba posiadająca stopień naukowy doktora. 

 

WYBORY DO ORGANÓW KOLEGIALNYCH UCZELNI 

Art. 13 

 
1. Wybory do organów kolegialnych Uczelni odbywają się na zasadach określonych w „zasadach 

ogólnych” niniejszego Regulaminu oraz na zasadach określonych w Ustawie i Statucie Uczelni, z 

zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Ta sama osoba nie może być członkiem senatu dłużej niż dwie następujące po sobie kadencje, z 

zastrzeżeniem art. 77 ust. 3a zdanie drugie Ustawy. Nie dotyczy to osób wchodzących w skład senatu 

w związku z pełnieniem funkcji organu jednoosobowego Uczelni, a także prorektora. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

Art. 14 

 
Osoby pełniące funkcje jednoosobowych organów Uczelni oraz prorektorów i prodziekanów mogą być 

wybrane na to samo stanowisko nie więcej niż na dwie następujące po sobie kadencje, z zastrzeżeniem 

art. 77 ust. 3a zdanie drugie Ustawy.  
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Art. 15 
 

Po wyborze rektora, prorektorów, dziekanów i prodziekanów Przewodniczący Uczelnianej Komisji 

Wyborczej wydaje akty stwierdzające wybór. Akt stwierdzający wybór rektora Akademii Wychowania 

Fizycznego przekazuje się niezwłocznie Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego, natomiast pozostałe 

przekazuje rektorowi, prorektorom, dziekanom i prodziekanom. 

 

Art. 16 
 

Wyniki wyborów do organów kolegialnych Uczelniana Komisja Wyborcza ogłasza na stronie 

internetowej Uczelni i przekazuje odpowiednio rektorowi i dziekanom. 

 

Art. 17 

 
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. 

Art. 18 

 
W razie niejasności w sposobie prawidłowej wykładni niniejszego Regulaminu, prawo wiążącej wykładni 

jest zastrzeżone dla Uczelnianej Komisji Wyborczej. W razie kolizji zapisów niniejszego Regulaminu z 

zapisami Ustawy lub Statutu AWF Warszawa pierwszeństwo stosowania mają przepisy Ustawy, a 

następnie Statutu AWF Warszawa. 

 
Art. 19 

 
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie po podjęciu stosownej uchwały go przyjmującej przez Senat 

Uczelni. Z chwilą wejścia w życie niniejszego Regulaminu przestają obowiązywać zapisy 

dotychczasowego Regulaminu Wyborczego na kadencję 2012-2016.  

 

 

Załączniki: 

1) Kalendarz wyborczy Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na 

kadencję 2016-2020. 


