
Regulamin wyborczy do Senatu Akademii na kadencję 2020 – 2024 

 

Na podstawie: § 22-25 i § 29 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz 

załącznika nr 3 do Statutu 

 

I. Prawo wyborcze 

1. Prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym w Akademii, 

pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi zatrudnionym w Akademii oraz 

studentom i doktorantom.  

2. Bierne prawo wyborcze wygasa w razie osiągnięcia przez nauczyciela akademickiego wieku 

emerytalnego, ustania stosunku pracy lub utraty statusu studenta i doktoranta.  

3. Bierne prawo wyborcze na funkcje kierownicze wygasa w razie prawomocnego orzeczenia kary 

dyscyplinarnej pozbawienia prawa do pełnienia tych funkcji w Akademii na okres wskazany w 

orzeczeniu.  

4. Prawo wyborcze studentów ulega zawieszeniu na okres zawieszenia studiów i udzielonych 

urlopów zgodnie z regulaminem studiów.  

5. W stosunku do doktorantów ust.4. stosuje się odpowiednio. 

 

II. Komisja wyborcza  

1. Wybory przedstawicieli do Senatu przeprowadza Komisja Wyborcza Akademii.  

2. Komisja Wyborcza Akademii liczy nie więcej niż dziewięciu członków.   

3. Kadencja Komisji Wyborczej Akademii rozpoczyna się z dniem jej powołania i kończy z dniem 

powołania nowej komisji.  

4. Mandat członka Komisji Wyborczej Akademii wygasa w przypadkach określonych w § 24  

Statutu. W razie wygaśnięcia mandatu członka komisji powołuje się nowego członka w trybie 

niżej opisanym.  

5. Komisję Wyborczą Akademii oraz jej przewodniczącego wybiera Senat na wniosek Rektora.   

6. Członkowie komisji nie mogą kandydować na funkcje organu jednoosobowego będącego 

przedmiotem wyborów.  

7. Komisja Wyborcza Akademii dokonuje podziału mandatów do organów kolegialnych 

określonych procentowym udziałem wybranych grup wyborców, uwzględniając stan 

zatrudnienia dla pracowników oraz liczbę studentów i doktorantów. Przy ustalaniu liczby 

mandatów dla studentów bierze się pod uwagę wszystkie stopnie i formy studiów. 

 

 



III. Kurie wyborcze  

1. Wybory przedstawicieli poszczególnych grup wyborców do Senatu dokonuje się w kuriach 

złożonych z tych wyborców.  

2. W Akademii wyodrębnia się następujące kurie:  

1) kuria profesorów i profesorów Akademii na każdym z wydziałów;  

2) kuria pozostałych nauczycieli akademickich na każdym z wydziałów oraz Centrum Języków 

Obcych i Uniwersyteckiego Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu;  

3) kuria studentów na każdym z wydziałów;  

4) kuria doktorantów;  

5) kuria pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Akademii. 

3. Kuria profesorów i profesorów Akademii Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu wybiera 

spośród siebie dziesięciu przedstawicieli do Senatu.   

4. Kuria profesorów i profesorów Akademii Wydziału Fizjoterapii wybiera spośród siebie pięciu 

przedstawicieli do Senatu.   

5. Kuria pozostałych nauczycieli akademickich Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu oraz 

Centrum Języków Obcych i Uniwersyteckiego Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu 

wybiera spośród siebie czterech przedstawicieli do Senatu.  

6. Kuria pozostałych nauczycieli akademickich Wydziału Fizjoterapii wybiera spośród siebie 

dwóch przedstawicieli do Senatu.   

7. Kuria studentów Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu wybiera spośród siebie trzech 

przedstawicieli do Senatu.  

8. Kuria studentów Wydziału Fizjoterapii wybiera spośród siebie dwóch przedstawicieli do 

Senatu.  

9. Kuria doktorantów wybiera spośród siebie jednego przedstawiciela do Senatu.  

10. Kuria pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Akademii wybiera spośród 

siebie dwóch przedstawicieli do Senatu.  

 

IV. Zasady głosowania i ustalanie jego wyniku w wyborach  

1. Głosowanie w wyborach przeprowadza Komisja Wyborcza Akademii w składzie ponad połowy 

liczby swoich członków.  

2. Głosowania w sprawie wyboru są tajne.  

3. Głosowanie odbywa się tylko osobiście, jedynie przy wyborach przedstawicieli studentów 

dopuszcza się wybory pośrednie, jeżeli regulamin samorządu studenckiego taki tryb 

przewiduje.  

4. Głosowanie odbywa się na kartach do głosowania, których wzór i treść oraz sposób 

dokonywania skreśleń określa Komisja Wyborcza Akademii. Głos oddany na karcie innej niż 

ustalona przez Komisję nie jest brany pod uwagę.  



5. Głos jest nieważny w przypadku braku skreśleń, skreślenia wszystkich kandydatów, 

przekreślenia listy kandydatów lub przedarcia karty do głosowania. Czynienie jakichkolwiek 

dopisków na karcie nie powoduje nieważności głosu.  

6. W przypadku głosowania, w którym liczba kandydatów przewyższa liczbę mandatów do 

obsadzenia, głos jest ważny, jeśli wskazano na karcie liczbę kandydatów nieprzekraczającą 

liczby mandatów.  

7. Karty do głosowania wrzucane są do urn wyborczych przygotowanych przez Komisję Wyborczą 

Akademii. Przed rozpoczęciem głosowania w obecności wyborców sprawdzana jest zawartość 

urny i dokonuje się jej opieczętowania w sposób uniemożliwiający otwarcie urny przez osoby 

nieuprawnione.  

8. Po zakończeniu głosowania Komisja Wyborcza Akademii dokonuje sprawdzenia zawartości 

urny, przeliczenia głosów i stwierdzenia ich ważności. Czynności Komisji są protokołowane, a 

protokół podlega zatwierdzeniu odpowiednio przez jej Przewodniczącego oraz przez Senat.  

9. Komisja Wyborcza Akademii na podstawie obliczeń ustala wynik głosowania.  

10. Wybory są ważne, jeżeli wzięła w nich udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania. 

W przypadku braku kworum przewodniczący Komisji Wyborczej Akademii zarządza wybory w 

drugim terminie. W wyborach zarządzonych w tym trybie wymóg kworum nie obowiązuje.  

11. Wybór następuje, jeżeli kandydat otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.  

12. Jeżeli w wyborach do organów kolegialnych żaden z kandydatów nie otrzymał wymaganej 

liczby głosów, za wybranych uważa się kandydatów, którzy otrzymali kolejno najwięcej 

ważnych głosów, aż do obsadzenia wszystkich mandatów. W przypadku równej liczby głosów 

zarządza się ponowne głosowanie z pominięciem tych kandydatów, którzy otrzymali głosów 

mniej, a o jego wyniku rozstrzyga większa liczba otrzymanych ważnych głosów. Czynność 

głosowania powtarza się aż do obsadzenia wszystkich mandatów.  

 

V. Zasady głosowania i ustalanie jego wyniku w wyborach z wykorzystaniem elektronicznej, 

zdalnej formy glosowania 

1. Głosowanie w wyborach przeprowadza Komisja Wyborcza Akademii w składzie ponad połowy 

liczby swoich członków, wykorzystując specjalistyczne narzędzia informatyczne. 

2. Głosowania w sprawie wyboru są tajne. 

3. Głosowanie odbywa się poprzez specjalistyczną platformę internetową z klauzulą tajności, 

jedynie przy wyborach przedstawicieli studentów i doktorantów dopuszcza się wybory 

pośrednie, jeżeli regulamin samorządu studenckiego i samorządu doktorantów taki tryb 

przewiduje.  

4. Głosowanie odbywa się na elektronicznych kartach do głosowania, których wzór i treść oraz 

sposób dokonywania wyboru określa Komisja Wyborcza Akademii. Głos oddany w inny sposób 

niż ustalony przez Komisję nie jest brany pod uwagę.  

5. Warunkiem uczestniczenia w wyborach z wykorzystaniem elektronicznej, zdalnej formy 

glosowania jest posiadanie służbowej poczty e-mail, minimum jeden tydzień przed terminem 

wyborów. 



6. Elektroniczna karta do głosowania zostanie przesłana wyborcom w postaci linku (odnośnika 

internetowego) na służbowy adres email, do którego dołączona zostanie szczegółowa instrukcja 

glosowania. 

7. Link (odnośnik internetowy) do głosowania zostanie wysłany w dzień poprzedzający planowany 

termin głosowania i zostanie on aktywowany na okres limitowany, szczegółowo określony w 

kalendarzu i obwieszczeniu wyborczym. 

8. Głos jest nieważny w przypadku wskazania większej liczby kandydatów niż mandatów w danej 

kurii wyborczej. 

9. W przypadku głosowania, w którym liczba kandydatów przewyższa liczbę mandatów do 

obsadzenia, głos jest ważny, jeśli wskazano na karcie liczbę kandydatów nieprzekraczającą 

liczby mandatów lub gdy wskazano minimum jednego kandydata. 

10. Po zakończeniu głosowania system elektroniczny przelicza głosy a Komisja Wyborcza 

Akademii ustala ich ważność. Czynności Komisji są protokołowane, a protokół podlega 

zatwierdzeniu odpowiednio przez jej Przewodniczącego oraz przez Senat.  

11. Komisja Wyborcza Akademii stwierdza wynik głosowania i na oficjalnej stronie Uczelni 

podaje do publicznej wiadomości Komunikat Wyborczy. 

12. Wybór następuje, jeżeli kandydat otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.  

13. Jeżeli w wyborach do organów kolegialnych żaden z kandydatów nie otrzymał wymaganej 

liczby głosów, za wybranych uważa się kandydatów, którzy otrzymali kolejno najwięcej 

ważnych głosów, aż do obsadzenia wszystkich mandatów. W przypadku równej liczby głosów 

zarządza się ponowne głosowanie z pominięciem tych kandydatów, którzy otrzymali głosów 

mniej, a o jego wyniku rozstrzyga większa liczba otrzymanych ważnych głosów. Czynność 

głosowania powtarza się aż do obsadzenia wszystkich mandatów.  

14. Zgłaszanie kandydatów do Senatu odbywa się w formie elektronicznej w terminie podanym w 

kalendarzu wyborczym. Osoba zgłaszająca przesyła wypełniony druk zgłoszenia na adres 

Sekretarza Komisji Wyborczej (ewa.gorska@awf.wroc.pl), a Kandydat, również pocztą 

elektroniczną wyraża zgodę na kandydowanie. Wcześniejsze zgłoszenia złożone w formie 

pisemnej utrzymują swoją ważność. 

 

Przewodniczący 

Komisji Wyborczej Akademii 

Prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz 

 


