Uchwała Nr 7/2016/I
Senatu Politechniki Lubelskiej
z dnia 28 stycznia 2016 r.

w sprawie zmian Statutu Politechniki Lubelskiej

Na podstawie art. 56 ust. 1, 1a i ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z poźn. zm.)
Senat u c h w a l a, co następuje:
§ 1.
Senat Politechniki Lubelskiej, po zasięgnięciu opinii związków
zawodowych, w Statucie Politechniki Lubelskiej, stanowiącym załącznik
do Uchwały Nr 36/2015/VI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 czerwca
2015 r. w sprawie przyjęcia Statutu Politechniki Lubelskiej, z późn. zm.,
wprowadza następujące zmiany:
1) rozdział IV Statutu – „Wybory organów Politechniki” otrzymuje brzmienie
określone w załączniku do niniejszej Uchwały;
2) dodaje się następujące załączniki do Statutu:
a) załącznik nr 7a – wzór karty do głosowania;
b) załącznik nr 7b – wzór oświadczenia o posiadaniu biernego prawa
wyborczego;
c) załącznik nr 7c – wzór oświadczenia o niepełnieniu funkcji organu lub
założyciela innej uczelni;
d) załącznik 7d – wzór oświadczenia o znajomości treści art. 129 ustawy
Prawo o szkolnictwie wyższym;
e) załącznik 7e – liczby elektorów Uczelni;
f) załącznik 7f – liczby elektorów wydziałów;
g) załącznik 7g – liczby przedstawicieli do Senatu.

§ 2.
1. Czynności, decyzje i akty podjęte lub uchwalone na podstawie
dotychczasowego brzmienia rozdziału IV są skuteczne i uznaje się, że są
odpowiednimi czynnościami, decyzjami i aktami podjętymi lub
uchwalonymi na podstawie nowego brzmienia tego rozdziału.
2. Komisje wyborcze powołane na podstawie dotychczasowego brzmienia
rozdziału IV stają się komisjami, o których mowa w brzmieniu tego
rozdziału nadanym załącznikiem do niniejszej Uchwały.
§ 3.
Senat Politechniki Lubelskiej upoważnia rektora do sporządzenia
jednolitego tekstu Statutu Politechniki Lubelskiej z zachowaniem ciągłości
numeracji postanowień Statutu i do jego ogłoszenia.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania przez rektora Politechniki
Lubelskiej, z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego 2016 r.

Załącznik
do Uchwały Nr 7/2016/I
Senatu Politechniki Lubelskiej
z dnia 28 stycznia 2016 r.

Rozdział IV.
WYBORY ORGANÓW POLITECHNIKI
A.

Zasady wyborów
§ 43.

1. Zasady i tryb wyborów do organów kolegialnych, kolegiów elektorów oraz
organów jednoosobowych, a także prorektorów i prodziekanów określają
przepisy ustawy, niniejszy statut oraz harmonogram wyborczy, o którym
mowa w § 51 ust. 1.
2. Rektor, prorektorzy, dziekani i prodziekani powoływani są w drodze
wyborów.
§ 44.
1. Rektor wybierany jest przez kolegium elektorów Uczelni spośród osób
posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora
habilitowanego. Warunkiem pełnienia funkcji rektora jest zatrudnienie
w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy.
2. Funkcji organu jednoosobowego Uczelni lub jego zastępcy nie może pełnić
osoba pełniąca funkcje organu jednoosobowego innej uczelni albo będąca
założycielem uczelni niepublicznej.
§ 45.
1. Wyboru prorektorów dokonuje kolegium elektorów Uczelni na wniosek
rektora-elekta spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł
naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego,
zatrudnionych w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy. Warunkiem
pełnienia funkcji prorektora jest zatrudnienie w Uczelni jako podstawowym
miejscu pracy.
2. Osoba kandydująca na prorektora do spraw studenckich musi uzyskać
zgodę większości przedstawicieli studentów i doktorantów w organie
dokonującym wyboru. Niezajęcie stanowiska w terminie 7 dni od dnia
zapytania skierowanego przez przewodniczącego uczelnianej komisji
wyborczej uważa się za wyrażenie zgody.
§ 46.
Dziekani są wybierani przez kolegia elektorów wydziałów spośród
nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień
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naukowy doktora habilitowanego, zatrudnionych w Uczelni jako podstawowym
miejscu pracy. Warunkiem pełnienia funkcji dziekana jest zatrudnienie
w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy.
§ 47.
Na wniosek dziekana-elekta kolegium elektorów wydziału dokonuje wyboru
prodziekanów spośród nauczycieli akademickich posiadających co najmniej
stopień naukowy doktora, zatrudnionych w Uczelni jako podstawowym miejscu
pracy. Osoba kandydująca na stanowisko prodziekana do spraw studenckich
musi uzyskać zgodę większości przedstawicieli studentów i doktorantów
w organie dokonującym wyboru. Niezajęcie stanowiska w terminie 7 dni od
dnia zapytania skierowanego przez przewodniczącego wydziałowej komisji
wyborczej uważa się za wyrażenie zgody.
§ 48.
Wybory do organów wyborczych, kolegialnych i jednoosobowych Uczelni
odbywają się przy zachowaniu następujących zasad:
1) czynne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim
zatrudnionym w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy,
pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi, studentom
i doktorantom Uczelni;
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 profesora – siedemdziesiątego roku życia,
pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi zatrudnionym
w pełnym wymiarze czasu pracy, studentom oraz doktorantom;
3) każdemu z wyborców, o których mowa w pkt 1, przysługuje prawo
zgłaszania kandydatów;
4) wybór następuje, gdy kandydat uzyskał więcej niż połowę ważnych
głosów;
5) głosowanie jest tajne;
6) czas i miejsce przeprowadzenia wyborów uczelniana komisja
wyborcza, po zasięgnięciu opinii wydziałowych komisji wyborczych
oraz zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w § 51, podaje do
wiadomości co najmniej na 10 dni przed planowanym terminem
wyborów poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Uczelni oraz na
tablicach ogłoszeniowych wydziałów, jednostek międzyuczelnianych,
w budynkach administracyjnych Uczelni i w Domach Studenckich.
§ 48a.
1. Zebrania wyborcze są ważne, gdy udział w nich weźmie co najmniej 50%
uprawnionych do głosowania.
2. Jeżeli zebranie wyborcze nie jest ważne, następne zebranie odbywa się
w tym samym dniu, nie wcześniej jednak niż po 30 minutach od odbycia
pierwszego zebrania wyborczego. W drugim terminie nie jest wymagane
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quorum określone w ust. 1 niniejszego paragrafu. W przypadku
nierozstrzygnięcia wyborów w drugim terminie komisja wyborcza powtarza
procedurę wyborczą i określa jej harmonogram.
3. Głosy oddaje się na kartach do głosowania opatrzonych pieczęcią
odpowiedniej komisji wyborczej.
4. Z każdego głosowania komisja skrutacyjna sporządza protokół, który
zawiera:
1) cel głosowania,
2) numer głosowania,
3) liczbę oddanych głosów z podziałem na głosy ważne i nieważne,
4) liczbę głosów potrzebnych do wyboru,
5) wykaz kandydatów według liczby oddanych na nich głosów.
5. Wyniki wyborów zawarte w podpisanym protokole głosowania ogłasza
przewodniczący komisji skrutacyjnej.
6. Głosowanie odbywa się poprzez wrzucenie do urny karty do głosowania.
Oddanie głosu „za” daną kandydaturą polega na wpisaniu znaku „X”,
którego linie przecinają się w polu obok nazwiska kandydata. Jeśli na
karcie do głosowania wskazano większą liczbę kandydatów niż liczba
mandatów do obsadzenia, to głos jest nieważny. Głosów nieważnych nie
uwzględnia się przy obliczaniu większości głosów wymaganej w danym
głosowaniu. Wzór karty do głosowania określa załącznik nr 7a.
7. Nazwiska kandydatów umieszczane są na kartach do głosowania
w kolejności alfabetycznej.
8. Za zorganizowanie wyborów w sposób zapewniający tajność głosowania
odpowiadają przewodniczący odpowiednich komisji.
9. Z każdego zebrania wyborczego sporządza się protokół przedstawiający
przebieg posiedzenia oraz jego wynik. Protokolanta wskazuje
przewodniczący zebrania. Załącznikami do protokołu są protokoły
z poszczególnych głosowań.
10. Protokół z zebrania podpisują przewodniczący zebrania i protokolant.
11. Wyniki wyborów wszystkich szczebli właściwe komisje wyborcze
przedstawiają na uczelnianych stronach internetowych – zakładka Wybory
ze wskazaniem kadencji, nie później niż w następnym dniu po
przeprowadzeniu wyborów.
B.

Komisje wyborcze i oświadczenia
§ 49.

1. Wybory w Uczelni organizują i przeprowadzają uczelniana i wydziałowe
komisje wyborcze, powołane odpowiednio przez Senat i rady wydziałów do
31 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym kończy się kadencja
organów wybieralnych Politechniki.
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2. Wybory powinny być przeprowadzone najpóźniej do 30 kwietnia ostatniego
roku kadencji organów wybieralnych Politechniki.
§ 50.
1. W skład uczelnianej komisji wyborczej wchodzą:
1) po jednym nauczycielu akademickim z każdego wydziału,
2) dwóch pracowników niebędących nauczycielami akademickimi,
3) jeden przedstawiciel jednostek międzywydziałowych,
4) jeden student,
5) jeden doktorant,
6) po jednym przedstawicielu związków zawodowych działających
w Politechnice Lubelskiej.
2. W skład wydziałowych komisji wyborczych wchodzą:
1) trzej nauczyciele akademiccy,
2) jeden pracownik niebędący nauczycielem akademickim,
3) jeden student,
4) jeden doktorant (jeżeli w wydziale prowadzone są studia doktoranckie).
3. Członek uczelnianej komisji wyborczej z chwilą złożenia pisemnej
deklaracji o kandydowaniu na stanowisko organu jednoosobowego,
prorektora lub prodziekana traci członkostwo w komisji.
4. Członek wydziałowej komisji wyborczej z chwilą złożenia pisemnej
deklaracji o kandydowaniu na stanowisko dziekana lub prodziekana traci
członkostwo w komisji.
5. Komisje wyborcze uzupełniają swój skład w drodze dokooptowania,
po zasięgnięciu opinii kierowników jednostek albo organizacji związkowych,
z których członkowie komisji, o których mowa w ust. 3 i ust. 4, zostali
desygnowani, z tym zastrzeżeniem, że decyzja w sprawie uzupełnienia
składu uczelnianej komisji wyborczej wymaga zatwierdzenia przez Senat,
natomiast decyzja wydziałowej komisji wyborczej – przez właściwą radę
wydziału.
6. Na pierwszym posiedzeniu
przewodniczących.

komisje

wyborcze

wybierają

swoich

7. Komisje wyborcze posługują się własnymi pieczęciami.
§ 51.
1. Do zadań uczelnianej komisji wyborczej należy:
1) ustalenie harmonogramu czynności wyborczych w terminie do
31 stycznia w roku rozpoczęcia nowej kadencji;
2) zebranie zgłoszeń kandydatów na stanowiska rektora i prorektorów
oraz pisemnych oświadczeń o zgodzie na kandydowanie;
3) weryfikacja przyjętych zgłoszeń kandydatów pod względem wymagań
formalnych;
4) przeprowadzenie akcji wyborczej, w tym spotkań kandydatów
na rektora i prorektorów z wyborcami;
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5) przeprowadzenie wyborów rektora i prorektorów;
6) przeprowadzanie wyborów elektorów i przedstawicieli do Senatu
spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach
międzywydziałowych oraz pracowników niebędących nauczycielami
akademickimi;
7) rozstrzyganie
wątpliwości
dotyczących
spraw
związanych
z przebiegiem wyborów;
8) rozstrzyganie odwołań od decyzji komisji wyborczych niższego
szczebla w sprawie, o której mowa w § 53 pkt 7, i rozpatrywanie
wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy rozstrzygniętej decyzją
uczelnianej komisji wyborczej w sprawie, o której mowa w pkt 9;
9) unieważnienie wyborów w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowego
przebiegu i ponowne ogłoszenie wyborów oraz ich przeprowadzenie;
10) zabezpieczenie dokumentacji wyborczej.
2. Przewodniczący komisji wyborczej stwierdza na piśmie wybór rektora
i niezwłocznie zawiadamia o wyborze ministra właściwego do spraw
szkolnictwa wyższego.
§ 52.
Odwołania i wnioski, o których mowa w § 51 ust. 1 pkt 8, może złożyć do
uczelnianej komisji wyborczej osoba posiadająca czynne prawo wyborcze, na
piśmie z uzasadnieniem, w terminie 3 dni od wydania kwestionowanego
rozstrzygnięcia.
§ 53.
Do zadań wydziałowych komisji wyborczych należy przeprowadzenie
wyborów w wydziałach, w tym:
1) ustalenie harmonogramu czynności wyborczych na wydziale przy
uwzględnieniu harmonogramu uczelnianej komisji wyborczej;
2) zebranie
zgłoszeń
kandydatów
na
stanowiska
dziekanów
i prodziekanów oraz pisemnych oświadczeń o zgodzie na
kandydowanie;
3) weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod względem wymagań formalnych;
4) przeprowadzenie akcji wyborczej, w tym spotkań kandydatów
na dziekana i prodziekanów z wyborcami;
5) przeprowadzenie wyborów dziekana i prodziekanów;
6) rozstrzyganie
wątpliwości
dotyczących
spraw
związanych
z przebiegiem wyborów;
7) unieważnienie wyborów w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowego
przebiegu i ponowne ogłoszenie wyborów oraz ich przeprowadzenie;
8) zabezpieczenie dokumentacji wyborczej.
§ 54.
1. W przypadku nieobecności kandydata na zebraniu wyborczym wymagana
jest pisemna zgoda na kandydowanie i złożenie oświadczenia
o posiadaniu przez niego biernego prawa wyborczego. Wzór oświadczenia
stanowi załącznik nr 7b.
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2. Wymagane jest pisemne oświadczenie kandydata na funkcje: rektora,
prorektora, dziekana, prodziekana o niepełnieniu przez niego funkcji
organów jednoosobowych w innej uczelni oraz że nie jest założycielem
uczelni niepublicznej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7c.
3. Osoby kandydujące na stanowiska: prorektora, dziekana i prodziekana
winny złożyć oświadczenie, że znana jest im treść art. 129 ustawy. Wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 7d.
4. Obsługę administracyjno-organizacyjną wyborów zapewniają: rektor,
dziekani wydziałów oraz kierownicy pozostałych jednostek, w których
przeprowadzane są wybory.
C. Kolegia elektorów
§ 55.
Kolegia elektorów wybierane są na okres czterech lat w terminie do
15 marca każdego ostatniego roku kadencji organów jednoosobowych
Uczelni.
§ 56.
1. W skład kolegium elektorów Uczelni wchodzą przedstawiciele nauczycieli
akademickich, doktorantów, studentów oraz pracowników niebędących
nauczycielami akademickimi. Udział tych przedstawicieli w składzie
kolegium elektorów Uczelni jest następujący:
1) przedstawiciele nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy
profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego stanowią nie
mniej niż 50% składu kolegium;
2) przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich stanowią nie
więcej niż 20% składu kolegium;
3) przedstawiciele studentów i doktorantów stanowią nie mniej niż 20%
składu kolegium, z tym że studenci i doktoranci są reprezentowani co
najmniej przez jednego przedstawiciela każdej z tych grup. Liczba
studentów i doktorantów odzwierciedla wzajemny stosunek liczebności
tych grup;
4) przedstawiciele
pracowników
niebędących
nauczycielami
akademickimi stanowią nie więcej niż 10% składu kolegium.
2. Do ustalania składów kolegiów elektorów poszczególnych wydziałów
stosuje się postanowienia ust. 1.
3. Liczbę elektorów z poszczególnych grup pracowników, studentów
i doktorantów w kolegium elektorów Uczelni określa załącznik nr 7e. Liczbę
wybieranych przedstawicieli w kolegiach elektorów wydziałów określa
załącznik nr 7f.
4. Wyboru elektorów spośród nauczycieli akademickich dokonuje się
na oddzielnych zebraniach – profesorów i doktorów habilitowanych
oraz
pozostałych
nauczycieli
akademickich
–
organizowanych
w poszczególnych wydziałach lub jednostkach międzywydziałowych
i w ramach tych grup.
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5. Pracownicy Uczelni niebędący nauczycielami akademickimi wybierają
elektorów ze swej grupy na ogólnym zebraniu wyborczym tej grupy
pracowników.
6. Studenci i doktoranci wybierają swoich elektorów zgodnie z przepisami
regulaminów samorządu studenckiego i samorządu doktorantów.
D. Tryb wyborów
§ 57.
1. Do Senatu wybierani są przedstawiciele społeczności akademickiej
zgodnie z § 26 ust. 1 i 2, w liczbach wskazanych w załączniku nr 7g.
2. Przedstawiciele do Senatu z grupy nauczycieli akademickich posiadających
tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego
wybierani są na zebraniach wydziałowych tej grupy pracowników – po dwie
osoby z każdego wydziału – oraz z grupy pozostałych nauczycieli
akademickich – po jednej osobie z każdego wydziału. Jednostki
międzywydziałowe wybierają jednego przedstawiciela z grupy nauczycieli
akademickich.
3. Pracownicy Uczelni niebędący nauczycielami akademickimi wybierają
trzech przedstawicieli do Senatu na ogólnym zebraniu wyborczym tej grupy
pracowników.
4. Przedstawicieli studentów do Senatu wybiera uczelniany organ samorządu
studenckiego z zachowaniem zasady, że każdy wydział posiada jednego
przedstawiciela reprezentującego studia stacjonarne. Ponadto uczelniany
organ samorządu studenckiego wybiera jednego przedstawiciela studiów
niestacjonarnych. Reprezentanta doktorantów wybiera uczelniany organ
samorządu doktorantów.
§ 58.
1. Przedstawiciele do rady wydziału z grupy pozostałych nauczycieli
akademickich (tj. nauczyciele nieposiadający tytułu naukowego profesora
lub stopnia naukowego doktora habilitowanego), zatrudnieni w wydziałach,
wybierani są bezpośrednio na zebraniach w wydziałach.
2. Przedstawiciele do rady wydziału z grupy pracowników niebędących
nauczycielami akademickimi wybierani są na ogólnym zebraniu tej grupy
pracowników wydziału.
3. Przedstawiciele studentów do rady wydziału wybierani są przez samorząd
studencki odpowiedniego wydziału. W wydziałach, w których prowadzone
są studia doktoranckie, wydziałowy organ samorządu doktorantów wybiera
swojego przedstawiciela do rady wydziału.
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§ 59.
Kandydatów do Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego wybiera
Senat spośród nauczycieli akademickich Uczelni.
§ 59a.
1. Zebrania wyborcze kolegium elektorów Uczelni zwołane w celu wyboru
rektora i prorektorów otwiera i prowadzi przewodniczący uczelnianej
komisji wyborczej lub wyznaczony przez niego zastępca z grona członków
uczelnianej komisji wyborczej. Zebranie wyborcze kolegium elektorów
wydziału zwołane w celu wyboru dziekana i prodziekanów otwiera
i prowadzi przewodniczący wydziałowej komisji wyborczej lub wyznaczony
przez niego zastępca z grona członków wydziałowej komisji wyborczej.
2. Osoba, o której mowa w ust. 1, stwierdza ważność zebrania na podstawie
listy obecności i przeprowadza w głosowaniu jawnym wybór komisji
skrutacyjnej w liczbie nie mniejszej niż 2 osoby z grona obecnych.
3. Wybór uważa się za dokonany, jeśli kandydat na rektora, prorektora,
dziekana lub prodziekana uzyskał więcej niż połowę ważnych głosów.
4. Jeżeli w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyska
wymaganej większości ważnych głosów, to do następnej tury głosowania
przechodzą dwie osoby, które uzyskały największą liczbę głosów.
5. Jeżeli w wyniku głosowania wymóg, o którym mowa w ust. 4, spełnia
więcej niż dwóch kandydatów, z uwagi na to, że otrzymali oni równą liczbę
głosów, wówczas przeprowadza się dodatkowe głosowanie tylko co do
tych kandydatów. Wybór uważa się za dokonany, jeśli kandydat uzyska
więcej niż połowę ważnych głosów.
6. Dalsze wybory przeprowadza się według następujących zasad:
1) w przypadku głosowania na dwóch kandydatów, jeżeli żaden z nich nie
uzyska wymaganej większości ważnych głosów, to do następnej tury
głosowania przechodzi jeden kandydat, który uzyskał większą liczbę
głosów. W kolejnej turze przeprowadza się tylko jedno głosowanie;
2) w przypadku, gdy obaj kandydaci uzyskali równą liczbę głosów,
głosowanie powtarza się tylko raz.
7. W przypadku
głosowanie.

jednego

kandydata

przeprowadza

się

tylko

jedno

8. Wybór uważa się za dokonany, jeśli kandydat uzyska więcej niż połowę
ważnych głosów.
9. Jeżeli wybory nie doprowadzą do wyboru rektora-elekta, wówczas
powtarza się procedurę wyborczą, poczynając od procedury zgłaszania
kandydatów.
10. Po dokonaniu wyboru rektora przewodniczący uczelnianej komisji
wyborczej ogłasza wynik wyborów.
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11. Wybory prorektorów, dziekanów i prodziekanów przeprowadza się według
takich samych zasad, jakie obowiązują przy wyborze rektora.
§ 59b.
Do wyboru elektorów stosuje się następujące przepisy szczególne.
1) liczba zgłoszonych kandydatów powinna być równa co najmniej
wyznaczonej liczbie elektorów;
2) w przypadku nierozstrzygnięcia wyborów w pierwszym głosowaniu, do
drugiej tury głosowania ustala się liczbę kandydatów na wakujące
miejsca w liczbie nie większej niż o jednego kandydata więcej
w stosunku do miejsc wakujących według liczby uzyskanych głosów.
Jeżeli kilku kandydatów uzyska taką samą liczbę głosów na ostatni
nieobsadzony mandat elektora, przeprowadza się dodatkowe
głosowanie na te kandydatury. Wybór uważa się za dokonany, jeśli
kandydat uzyska więcej niż połowę ważnych głosów;
3) zebranie wyborcze prowadzi przewodniczący lub wyznaczony przez
niego członek właściwej komisji wyborczej, który:
 stwierdza ważność zebrania wyborczego w oparciu o listę
obecności;
 zapoznaje wyborców z trybem oddawania głosów;
 przeprowadza w głosowaniu jawnym wybór komisji skrutacyjnej,
liczącej od 2 do 5 osób z grona wyborców danych wyborów. Wybór
komisji skrutacyjnej odbywa się po zamknięciu listy kandydatów.
W skład komisji skrutacyjnej wchodzą osoby posiadające czynne
prawo wyborcze. Gdyby okazało się, że nie można dokonać wyboru
komisji skrutacyjnej ze względu na nieobecność ww. osób podczas
wyborów lub ze względu na niewyrażenie zgody na udział w pracach
w komisji skrutacyjnej, wówczas do składu komisji skrutacyjnej mogą
zostać powołane osoby inne, niekandydujące w danych wyborach
lub członkowie wydziałowej lub uczelnianej komisji wyborczej.
§ 59c.
1. Wybory w nowo utworzonym wydziale przeprowadza wydziałowa komisja
wyborcza powołana przez pełnomocnika rektora ds. organizacji wydziału.
2. Komisja określona w ust. 1 kończy swoją pracę z chwilą przeprowadzenia
wyborów w nowo utworzonym wydziale i ulega rozwiązaniu.
3. Na okres do końca kadencji rada nowo utworzonego wydziału powołuje
wydziałową komisję wyborczą według zasad określonych w statucie.
4. W przypadku, gdy wybrany członek Senatu lub członek kolegium elektorów
Uczelni zmieni miejsce pracy w ramach Uczelni poprzez zmianę wydziału
w czasie
trwania kadencji, przyjmuje się, że
uczestniczy
w pracach tych organów do końca trwania ich kadencji. Przy wystąpieniu
innych zmian w strukturze składu Senatu odpowiednie decyzje w tych
sprawach podejmuje Senat na wniosek uczelnianej komisji wyborczej.
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E. Kadencja organów
§ 60.
1. Kadencja organów jednoosobowych i ich zastępców oraz członków
organów kolegialnych trwa cztery lata, zaczyna się 1 września w roku
wyborów, a kończy 31 sierpnia w roku, w którym upływa kadencja.
2. Kadencja przedstawicieli studentów i doktorantów do organów kolegialnych
jest określona w regulaminach samorządu studenckiego i samorządu
doktorantów.
3. Mandat organu jednoosobowego lub członka organu kolegialnego wygasa
przed upływem kadencji w następujących przypadkach:
1) rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, za wyjątkiem sytuacji,
w której z osobą sprawującą mandat zostanie nawiązany nowy
stosunek pracy w taki sposób, że nie spowoduje to powstania przerwy
w zatrudnieniu;
2) ukarania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne;
3) ukarania karą dyscyplinarną wymienioną w art. 140 ust. 1 pkt 4 ustawy;
4) otrzymania w postępowaniu dyscyplinarnym kary nagany;
5) zrzeczenia się mandatu;
6) odwołania organu jednoosobowego przez organ, który dokonał wyboru,
przy czym uchwała o odwołaniu podejmowana jest większością
3/4 głosów przy obecności co najmniej 2/3 statutowego składu
kolegium elektorów;
7) utraty biernego prawa wyborczego, w szczególności z racji osiągnięcia
wieku go limitującego, poza przypadkami wskazanymi w ustawie.
4. Pisemny wniosek o odwołanie rektora może być zgłoszony na ręce
przewodniczącego uczelnianej komisji wyborczej przez co najmniej połowę
statutowego składu Senatu. Natomiast pisemny wniosek o odwołanie
dziekana może być zgłoszony na ręce przewodniczącego wydziałowej
komisji wyborczej przez co najmniej połowę statutowego składu rady
wydziału.
5. W przypadku wygaśnięcia mandatu przed upływem kadencji
komisja wyborcza przeprowadza wybory uzupełniające w
nieprzekraczającym dwóch miesięcy od daty podjęcia
o dodatkowych wyborach przez Senat (lub radę wydziału)
analogicznym do wyborów na początku kadencji.

właściwa
terminie
uchwały
w trybie

6. Kadencja prorektorów i prodziekanów rozpoczyna się i upływa
odpowiednio z momentem rozpoczęcia i upływu kadencji organów
jednoosobowych Uczelni.
7. Mandaty prorektorów i prodziekanów wygasają przed upływem kadencji
w następujących przypadkach:
1) rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, za wyjątkiem sytuacji,
w której z osobą sprawującą mandat zostanie nawiązany nowy
stosunek pracy w taki sposób, że nie spowoduje to powstania przerwy
w zatrudnieniu;
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2)
3)
4)
5)
6)

7)

ukarania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne;
ukarania karą dyscyplinarną wymienioną w art. 140 ust. 1 pkt 4 ustawy;
otrzymania w postępowaniu dyscyplinarnym kary nagany;
zrzeczenia się mandatu;
odwołania przez organ, który dokonał wyboru, przy czym uchwała
o odwołaniu podejmowana jest bezwzględną większością głosów
w obecności co najmniej 2/3 statutowego składu kolegium elektorów;
utraty biernego prawa wyborczego, w szczególności z racji osiągnięcia
wieku go limitującego.

8. W przypadku wygaśnięcia mandatu osoby pełniącej funkcję organu
jednoosobowego przed upływem kadencji lub zawieszenia takiej osoby
w pełnieniu obowiązków rektor powierza – na czas nie dłuższy niż do
obsadzenia wakatu – wybranemu zastępcy tej osoby obowiązki organu
jednoosobowego. Jeśli dotyczy to rektora, Senat, zwykłą większością
głosów, powierza je odpowiednio jednemu z prorektorów.
9. Pisemny wniosek o odwołanie prorektora może być zgłoszony przez
rektora, a pisemny wniosek o odwołanie prorektora właściwego do spraw
studenckich może być zgłoszony również przez co najmniej 3/4
przedstawicieli studentów i doktorantów wchodzących w skład Senatu.
Natomiast wniosek o odwołanie prodziekana może być zgłoszony przez
dziekana, a pisemny wniosek o odwołanie prodziekana właściwego
do spraw studenckich może być zgłoszony również przez co najmniej 3/4
przedstawicieli studentów i doktorantów wchodzących w skład rady
wydziału.
10. Rektor, prorektorzy, dziekani i prodziekani nie mogą być powołani
do pełnienia tej samej funkcji na więcej niż dwie następujące po sobie
kadencje.
11. Ta sama osoba nie może być członkiem Senatu lub członkiem Konwentu
dłużej niż przez dwie następujące po sobie kadencje. Nie dotyczy to osób
wchodzących w skład Senatu lub Konwentu w związku z pełnieniem funkcji
organu jednoosobowego Uczelni, a także prorektora, jeżeli zgodnie ze
statutem wchodzi on w skład Senatu lub Konwentu.
§ 60a.
Załączniki nr od 7a do 7g obowiązują przy wyborach organów na kadencję
2016-2020.

11

Załącznik nr 7a

…………………………………
pieczątka
Uczelnianej Komisji Wyborczej

Głosowanie nr ..........

KARTA DO GŁOSOWANIA
do organów jednoosobowych i ich zastępców
oraz do organów kolegialnych
do wyboru .........................................................
..........................................................................
..........................................................................
na kadencję 2016-2020

1. .....................................................

□

2. .....................................................

□

3. .....................................................

□

4. .....................................................

□

5. .....................................................

□
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Załącznik nr 7b

………………………………..…………
imię i nazwisko

…………………………………………..
jednostka organizacyjna

OŚWIADCZENIE

W związku z kandydowaniem na funkcję: elektora, członka Senatu,
członka rady wydziału, rektora, prorektora, dziekana, prodziekana*
oświadczam, że przysługuje mi bierne prawo wyborcze w rozumieniu
przepisów Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z poźn. zm.) oraz postanowień Statutu
Politechniki Lubelskiej.

……………………….…………….
data i podpis

* - właściwe podkreślić
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Załącznik nr 7c

………………………………..…………
imię i nazwisko

…………………………………………..
jednostka organizacyjna

OŚWIADCZENIE

W związku z kandydowaniem na funkcję: rektora, prorektora, dziekana,
prodziekana* oświadczam, że nie pełnię funkcji organów jednoosobowych
w innej uczelni oraz nie jestem założycielem uczelni niepublicznej.

……………………….…………….
data i podpis

* - właściwe podkreślić
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Załącznik nr 7d

………………………………..…………
imię i nazwisko

…………………………………………..
jednostka organizacyjna

OŚWIADCZENIE

W związku z kandydowaniem na funkcję: prorektora, dziekana,
prodziekana* oświadczam, że znana jest mi treść art. 129 Ustawy
z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r.,
poz. 572, z poźn. zm.) i mam świadomość konsekwencji prawnych związanych
z naruszeniem tego przepisu.

……………………….…………….
data i podpis

* - właściwe podkreślić
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Załącznik nr 7e

Liczba elektorów z poszczególnych grup pracowników,
studentów i doktorantów Politechniki Lubelskiej w Kolegium Elektorów Uczelni
Elektorzy
z grupy

naucz. akadem.
posiadających
tytuł naukowy
prof. lub
stopień
naukowy
dr. hab.

pozostałych
naucz.
akadem.

pracowników
niebędących
studentów doktorantów
naucz.
akadem.

16

5

5

13

4

8

4

8

1

Wydział
Zarządzania

5

3

3

Wydział
Podstaw Techniki

5

1

2

Jednostki
Międzywydziałowe,
Biblioteka PL

-

2

-

55

20

Wydziały
i jednostki
międzywydziałowe
Wydział
Mechaniczny
Wydział
Elektrotechniki
i Informatyki
Wydział
Budownictwa
i Architektury
Wydział
Inżynierii
Środowiska

RAZEM

5

3
9

9

2

20

1

1

Ogółem: 105 elektorów
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Załącznik nr 7f

Liczba przedstawicieli poszczególnych grup pracowników,
studentów i doktorantów Politechniki Lubelskiej w Kolegium Elektorów Wydziałów
Wydział,
organ
kolegialny
Grupa
społeczności
akademickiej
nauczyciele
akademiccy
posiadający tytuł
naukowy prof. lub
stopień naukowy
dr. hab.
pozostali
nauczyciele
akademiccy
pracownicy
niebędący
nauczycielami
studenci,
doktoranci
(w liczbie 1)
RAZEM

Kolegium Elektorów
Wydział
Mechaniczny

Wydział
Elektrotechniki
i Informatyki

Wydział
Budownictwa
i Architektury

Wydział
Inżynierii
Środowiska

Wydział
Zarządzania

Wydział
Podstaw
Techniki

20

16

10

10

8

8

8

6

4

4

3

3

4

2

2

2

1

1

7+1

5+1

4

3+1

3

3

40

30

20

20

15

15
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Załącznik nr 7g

Liczba wybieranych członków Senatu Politechniki Lubelskiej
Liczba członków Senatu wybieranych spośród:
Wydziały,
Jednostki
Międzywydziałowe,
Biblioteka PL
Wydział
Mechaniczny
Wydział
Elektrotechniki
i Informatyki
Wydział
Budownictwa
i Architektury
Wydział Inżynierii
Środowiska
Wydział
Zarządzania
Wydział Podstaw
Techniki
Jednostki
Międzywydziałowe,
Biblioteka PL
RAZEM: 30 osób

naucz. akadem.
posiadających
tytuł naukowy
prof. lub stopień
naukowy dr. hab.

pracowników
pozostałych
niebędących
naucz.
naucz.
akadem.
akadem.

studentów

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

2

1

1

2

1

1

-

1

-

12

7

6

3

1

doktorantów

studentów
studiów
niestacjonarnych

1

1

Ponadto w skład Senatu wejdą wybrani: rektor, 3 prorektorów
i 6 dziekanów – łącznie Senat ma liczyć 40 osób.
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