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Akademia Wychowania Fizycznego 

we Wrocławiu  

Komisja Wyborcza Akademii 

 

REGULAMIN WYBORÓW 
DO RADY GŁÓWNEJ NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 

(RGNISW) NA KADENCJĘ 2022-2025 

 

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

załącznika nr 3 do Statutu; USTAWY z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce oraz Uchwały Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) z dnia 

29.05.2021 r. 

I. PRAWO WYBORCZE  

1. Prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym  

w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (zwanej dalej „Akademią”).  

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

wieku emerytalnego lub ustania stosunku pracy.  

II. ZASADY GŁOSOWANIA I USTALANIE JEGO WYNIKU  

1. Głosowanie w wyborach przeprowadza Komisja Wyborcza Akademii (zwana dalej 

Komisją) w składzie ponad połowy liczby swoich członków.  

2. Głosowania w sprawie wyboru są tajne.  

3. Głosowanie odbywa się tylko osobiście.  

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

dokonywania skreśleń określa Komisja.  

5. Komisja stwierdza wynik głosowania i na oficjalnej stronie Uczelni podaje komunikat 

wyborczy do publicznej wiadomości. 

6. Karty do głosowania wrzucane są do urn wyborczych przygotowanych przez Komisję. 

Przed rozpoczęciem głosowania w obecności wyborców sprawdzana jest zawartość urny  

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

nieuprawnione. 

7. Po zakończeniu głosowania Komisja 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. 

8. Komisja na podstawie obliczeń ustala wynik głosowania. 
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9. Wybory są ważne, jeżeli wzięła w nich udział więcej niż połowa uprawnionych do 

głosowania. W przypadku braku kworum przewodniczący zebrania wyborczego zarządza 

wybory w drugim terminie. W wyborach zarządzanych w tym trybie wymóg kworum nie 

obowiązuje. 

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

11. Jeżeli w wyborach żaden z kandydatów nie otrzymał wymaganej liczby głosów Komisja 

zarządza powtórne głosowanie. 

III. ZASADY WYBORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RGNISW 

1. Członkowie RGNiSW są wybierani przez KRASP bezpośrednio spośród kandydatów 

zgłoszonych przez uczelnie będące członkami KRASP. 

2. Każda uczelnia, która jest członkiem KRASP, może wybrać kandydata lub kandydatów do 

składu RGNiSW z grona nauczycieli akademickich własnych lub zatrudnionych w innej 

uczelni członkowskiej KRASP. Każdy z wybranych kandydatów musi spełniać wymagania 

określone w art. 332 oraz art. 333 ust. 2 ustawy. 

3. Kandydatem na członka RGNiSW może być osoba, która:  

1) ma nieposzlakowaną opinię i przestrzega zasad etyki naukowej;  

2) nie ukończyła 70. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji RGNiSW;  

3) spełnia wymagania, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1–5 

4. Kandydatem na członka RGNiSW nie może być:  

1) członek PKA;  

2) członek Rady Głównej Instytutów Badawczych;  

3) założyciel;  

4) osoba pełniąca funkcję organu uczelni;  

5) dyrektor instytutu PAN;  

6) dyrektor instytutu badawczego; 6a) dyrektor instytutu Sieci Łukasiewicz;  

7) Prezes lub wiceprezes PAN; 7a) Prezes lub Wiceprezes Centrum Łukasiewicz;  

8) prezes lub wiceprezes PAU;  

9) dyrektor NAWA;  

10) dyrektor NCBiR;  

11) dyrektor NCN;  

12) przewodniczący KEN;  

13)  przewodniczący RDN. 

IV. INFORMACJE DODATKOWE 

Osoby kandydujące do RGNiSW, urodzone przed 1 sierpnia 1972 r. w chwili wyrażenia zgody 

na kandydowanie, zobowiązane są do złożenia oświadczenia lustracyjnego albo, w przypadku 

wcześniejszego złożenia oświadczenia lustracyjnego, przekazania informacji o uprzednim 



3 

 

złożeniu oświadczenia lustracyjnego. Wzory oświadczeń znajdują się na stronie IPN: 

https://ipn.gov.pl/pl/lustracja/oswiadczenia. Oświadczenie lustracyjne lub informację  

o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego przekazuje – wraz z oświadczeniem 

kandydata do RGNiSW: 

- uczelnia macierzysta kandydata, jeśli kandydat został zgłoszony przez tę uczelnię, 

- jedna z uczelni zgłaszających kandydata, wskazana przez kandydata, w przypadku,  

gdy kandydat nie został zgłoszony przez macierzystą uczelnię. 

  

Przewodniczący  

Komisji Wyborczej Akademii 

Prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz 


