KOMISJA WYBORCZA UCZELNI

REGULAMIN WYBORCZY
PWSFTviT w Łodzi
kadencja 2016 – 2020
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Regulamin określa szczegółowe zasady i tryb wyboru:
1) członków Kolegium Elektorów, rektora i prorektorów;
2) członków Rad Wydziałów;
3) dziekanów i prodziekanów;
4) członków Senatu, reprezentujących poszczególne grupy społeczności Uczelni.
§2
1. Czynne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym
w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy, pracownikom niebędącym nauczycielami
akademickimi, 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 profesora - siedemdziesiątego roku życia,
pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi, zatrudnionym w pełnym
wymiarze czasu pracy, studentom oraz doktorantom

3. Funkcji członka organu kolegialnego nie można łączyć z funkcją organu
jednoosobowego innej uczelni lub jego zastępcy, ze statusem założyciela innej
uczelni niepublicznej będącej osobą fizyczną albo ze statusem członka organu
osoby prawnej będącej założycielem innej uczelni niepublicznej.
4. Funkcji organu jednoosobowego lub jego zastępcy, tj. rektora, prorektora,
dziekana, prodziekana, nie może pełnić osoba pełniąca funkcję organu
jednoosobowego innej uczelni albo będąca założycielem innej uczelni.
5. Funkcji rektora i prorektora nie można łączyć z funkcją dziekana, prodziekana,
dyrektora.
6. Funkcji członka komisji wyborczej nie można łączyć z zajmowaniem w Uczelni
stanowiska z wyboru. Osoba kandydująca na stanowisko w wyboru jest
zobowiązana do rezygnacji z członkostwa w komisji, a na jej miejsce właściwy
organ wybiera inną osobę.
7. Funkcji członka kolegium elektorów nie można łączyć z zajmowaniem w Uczelni
stanowiska z wyboru. Osoba kandydująca na stanowisko w wyboru jest

zobowiązana do rezygnacji z członkostwa w kolegium, a na jej miejsce właściwy
organ wybiera inną osobę.
8. Ta sama osoba może być członkiem tylko jednej komisji wyborczej.
§3
1. Czas i miejsce wyborów podaje do wiadomości wyborców właściwa komisja
wyborcza nie później niż na 7 (siedem) dni przed datą wyborów.
2. Kalendarz Wyborczy ustala Komisja Wyborcza Uczelni, przedstawiając go
do zatwierdzenia Senatowi Uczelni.
§4
1. Wybory przedstawicieli pracowników Uczelni niebędących nauczycielami
akademickimi przeprowadza Komisja Wyborcza Uczelni.
2. Komisje wykonują czynności przewidziane w Statucie, czuwają nad zgodnością
wyborów z przepisami oraz gromadzą i przechowują dokumentację wyborczą.
3. Wybory przedstawicieli studentów do organów kolegialnych oraz wyborczych
przeprowadzają odpowiednie Komisje Wyborcze Samorządu Studenckiego,
zgodnie ze Statutem, regulaminem wyborczym i zasadami ustalonymi przez
samorząd studencki.
4. Wybory przedstawicieli doktorantów do organów kolegialnych oraz wyborczych
przeprowadza Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów, zgodnie ze Statutem,
regulaminem wyborczym i zasadami ustalonymi przez Komisję Wyborczą Uczelni
w porozumieniu z samorządem doktorantów.
§5
Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje każdej osobie uprawnionej do głosowania,
z wyjątkiem wyboru:
1) prorektorów, kiedy to prawo zgłaszania kandydatów przysługuje wyłącznie
rektorowi elektowi;
2) prodziekanów, kiedy to prawo zgłaszania kandydatów przysługuje wyłącznie
odpowiedniemu dziekanowi elektowi.
§6
1. Wszystkie wybory przeprowadzane są w głosowaniu tajnym.
2. Wyniki wyborów ogłasza Komisja Wyborcza Uczelni.
§7
1. Wybór jest dokonany, jeżeli kandydat uzyskał więcej niż połowę ważnie oddanych
głosów.
2. Przy parzystej liczbie ważnie oddanych głosów wybór jest dokonany, gdy
kandydat uzyska 50% + 1 głos.
3. Przy nieparzystej liczbie ważnie oddanych głosów wybór jest dokonany, gdy
kandydat uzyska więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.

Rozdział II
WYBORY CZŁONKÓW KOLEGIUM ELEKTORÓW

§8
1. Kolegium Elektorów jest organem wyborczym, stanowiącym reprezentację
wszystkich grup społeczności akademickiej Uczelni.
2. Określona liczba mandatów w Kolegium Elektorów, wynosząca 35 osób
rozdzielona zostaje w następujący sposób:
1) 18 mandatów dla nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora lub
stopień doktora habilitowanego,
2) 8 mandatów dla pozostałych nauczycieli akademickich,
3) 2 mandaty dla pracowników niebędących nauczycielami,
4) 6 mandatów dla studentów,
5) 1 mandat dla doktorantów.
§9
Liczbę mandatów przewidzianych dla nauczycieli akademickich dzieli się
na poszczególne Wydziały wg stanu na dzień rozpoczęcia semestru letniego
w ostatnim roku kadencji tj. 15 lutego 2016 r. w następujący sposób:
1) W grupie profesorów i doktorów habilitowanych (łącznie 18 mandatów):
a) 5 mandatów – Wydział Aktorski,
b) 6 mandatów – Wydział Operatorski i Realizacji Telewizyjnej,
c) 2 mandaty – Wydział Organizacji Sztuki Filmowej,
d) 5 mandatów – Wydział Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej.
2) W grupie pozostałych nauczycieli akademickich (łącznie 8 mandatów):
a) 2 mandaty – Wydział Aktorski,
b) 1 mandat – Wydział Operatorski i Realizacji Telewizyjnej,
c) 3 mandaty – Wydział Organizacji Sztuki Filmowej,
d) 2 mandaty – Wydział Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej.
§ 10
1. Wybory przedstawicieli do Kolegium Elektorów spośród nauczycieli akademickich
zatrudnionych na Wydziałach przeprowadzają komisje wyborcze wydziałów
na zebraniach wyborczych, przy czym elektorów z obu grup nauczycieli
akademickich wybierają wszyscy nauczyciele akademiccy danego wydziału
posiadający czynne prawo wyborcze.
2. Wybory w grupie pracowników niebędących nauczycielami odbywają się poprzez
głosowanie do urny. Wybory te przeprowadza Komisja Wyborcza Uczelni.
3. Wybory przedstawicieli studentów do Kolegium Elektorów przeprowadza Komisja
Wyborcza Samorządu Studenckiego przy zachowaniu postanowień Statutu
i regulamin wyborczego. Liczbę przedstawicieli studentów w Kolegium Elektorów
rozdziela się w następujący sposób, łącznie 6 mandatów:
1) 1 mandat – Wydział Aktorski;
2) 1 mandat – Wydział Operatorski i Realizacji Telewizyjnej;
3) 3 mandaty – Wydział Organizacji Sztuki Filmowej;
4) 1 mandat – Wydział Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej.
4. Wybory przedstawiciela (1 mandat) doktorantów do Kolegium Elektorów
przeprowadza Komisja Wyborcza Samorządu Doktoranckiego przy zachowaniu
postanowień Statutu i regulamin wyborczego.
5. Szczegółowe terminy i miejsca zebrań wyborczych określają właściwe komisje
wyborcze.

§ 11
1. Zgłoszenia kandydatów do Kolegium Elektorów w przypadku głosowania
na zebraniach wyborczych dokonuje się ustnie do protokołu podczas zebrania,
a w pozostałych wypadkach zgłoszenia wnosi się na piśmie do właściwej komisji
wyborczej (druki zgłoszeń dostępne w komisjach).
2. Zgłoszenie powinno zawierać pisemne oświadczenie kandydata, że zgadza się
kandydować. Zgoda uczestniczącego w zebraniu wyborczym kandydata może
zostać wniesiona ustnie do protokołu.
§ 12
Głos oddaje się na karcie wyborczej poprzez zakreślenie kratki (znak x) obok
nazwisk(-a) kandydatów(-a), na których(-ego) się głosuje, przy czym głos jest
ważny, gdy liczba wskazanych w ten sposób kandydatów jest nie większa niż liczba
miejsc mandatowych.
§ 13
1. Kandydat zostaje wybrany, gdy uzyska więcej niż połowę ważnie oddanych
głosów i znajdzie się na liście wyników wyborów na miejscu mandatowym.
2. W przypadku nieobsadzenia wszystkich miejsc mandatowych w pierwszym
głosowaniu przeprowadza się, na tym samym zebraniu, drugą (ewentualnie
następne) turę głosowania.

Rozdział III
WYBORY JEDNOOSOBOWYCH ORGANÓW UCZELNI
§ 14
Wyboru rektora i prorektorów dokonuje Kolegium Elektorów na zebraniu wyborczym.
§ 15
1. Kandydatów na stanowisko rektora zgłaszają wyborcy spośród nauczycieli
akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień doktora habilitowanego
zgodnie z § 46 ust. 1 Statutu. Wzór zgłoszenia stanowi załącznik nr 1
do niniejszego regulaminu.
2. Warunkiem pełnienia funkcji rektora jest zatrudnienie w uczelni jako
podstawowym miejscu pracy.
3. Rektor niespełniający w chwili wyboru wymogu zatrudnienia w uczelni jest
zatrudniany najpóźniej w dniu poprzedzającym objęcie funkcji rektora.
§ 16
1. Kandydatury na rektora prezentowane są na spotkaniach przedwyborczych oraz
na zebraniu wyborczym Kolegium Elektorów, przy czym każdy może kandydatom
zadawać pytania.
2. Po zakończonej prezentacji na zebraniu wyborczym Kolegium Elektorów
Przewodniczący Komisji Wyborczej Uczelni zarządza głosowanie.

3. Głos oddaje się na karcie wyborczej poprzez zakreślenie (znakiem x) kratki obok
nazwiska kandydata, na którego się głosuje, przy czym, aby głos był ważny
winien być wskazany w ten sposób nie więcej niż jeden z kandydatów. Głos bez
wskazania kandydata jest głosem ważnym.
4. Wyniki wyborów oblicza komisja skrutacyjna wybrana przez Kolegium Elektorów
spośród jego członków.
§ 17
1. Jeżeli kandydat/kandydaci na rektora nie uzyskał/li wymaganej liczby głosów,
Przewodniczący Komisji Wyborczej Uczelni zarządza drugą turę głosowania.
2. W przypadku większej liczby kandydatów, którzy nie uzyskali wymaganej liczby
głosów, do drugiej tury głosowania przechodzą dwaj kandydaci, na których
oddano największą liczbę głosów.
3. W przypadku, gdy jeden z kandydatów uzyskał względną większość, a kolejni
kandydaci otrzymali równa liczbę głosów, do drugiej tury głosowania przechodzi
kandydat z najwyższą liczba głosów, a wśród pozostałych kandydatów z równą
liczbą głosów przeprowadza się ponowne głosowanie. Do drugiej tury głosowania
przechodzi kandydat z najwyższą liczbą ważnie oddanych głosów.
4. Jeżeli wynik głosowania w drugiej turze nie przyniósł rozstrzygnięcia
Przewodniczący Komisji Wyborczej Uczelni zamyka zebranie wyborcze oraz
zarządza przeprowadzenie ponownych wyborów.
5. Szczegółowy kalendarz nowych wyborów ogłasza przewodniczący Uczelnianej
Komisji Wyborczej po zakończeniu zebrania wyborczego.
6. Skargi, co do wyboru rektora można składać do Komisji Wyborczej Uczelni
w terminie 7 dni od zamknięcia zebrania wyborczego, po upływie wskazanego
terminu Przewodniczący Komisji Wyborczej Uczelni stwierdza na piśmie wybór
rektora i niezwłocznie zawiadamia o wyborze właściwego ministra.
7. W przypadku wpłynięcia do Komisji Wyborczej Uczelni skargi związanej
z przeprowadzeniem wyborów, Komisja Wyborcza Uczelni podejmuję uchwałę
w sprawie rozstrzygnięcia skargi, do uchwały Komisji Wyborczej Uczelni stosuje
się odpowiednio § 31 Regulaminu.
§ 18
1. Kandydatów na stanowiska prorektorów spośród nauczycieli akademickich
zatrudnionych w Uczelni, minimum ze stopniem doktora – przedstawia Komisji
Wyborczej Uczelni rektor-elekt.
2. Kolegium Elektorów dokonuje wyboru zgłoszonych przez rektora-elekta
kandydatów na prorektorów.
3. Warunkiem pełnienia funkcji prorektora jest zatrudnienie w uczelni jako
podstawowym miejscu pracy.
4. Wybór prorektorów może odbyć się na tym samym posiedzeniu, na którym
dokonano wyboru rektora-elekta.
5. Kandydatów na prorektorów prezentuje rektor-elekt.
6. Kandydatura prorektora do spraw studenckich wymaga zgody większości
przedstawicieli studentów i doktorantów wchodzących w skład Kolegium
Elektorów.
7. Wyboru każdego prorektora dokonuje się osobno, a wyniki wyboru ustala się jak
przy wyborze rektora.

§ 19
1. Wyboru dziekana i prodziekanów dokonuje kolegium elektorów wydziału.
2. Do wyboru dziekana i prodziekanów stosuje się odpowiednio przepisy § 14 - § 18
Regulaminu.
3. Szczegółowe zasady i harmonogram wyborów określa Komisja Wyborcza
Wydziału.
4. Kandydatów na stanowisko dziekana zgłaszają wyborcy do komisji wyborczej
wydziału lub na zebraniach wyborczych spośród osób posiadających minimum
stopień doktora. W szczególnie uzasadnionych przypadkach za zgodą Rady
Wydziału wyrażoną większością 2/3 głosów, na stanowisko prodziekana może
zostać wybrana osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra.
5. Warunkiem pełnienia funkcji dziekana i prodziekana jest zatrudnienie w Uczelni
jako podstawowym miejscu pracy.
6. Osoba kandydująca na prodziekana do spraw studenckich musi uzyskać zgodę
większości przedstawicieli studentów i doktorantów w organie dokonującym
wyboru. Niezajęcie stanowiska w terminie wskazanym w statucie uważa się
za wyrażenie zgody.

Rozdział IV
WYBORY PRZEDSTAWICIELI DO SENATU i RADY WYDZIAŁU
§ 20
Komisja Wyborcza Uczelni dokona podziału mandatów przedstawicieli poszczególnych
grup społeczności akademickiej uczelni po wybraniu rektorów, prorektorów,
dziekanów, prodziekanów zgodnie z § 30 Statutu Uczelni.
§ 21
Przedstawiciele poszczególnych grup nauczycieli akademickich, o których mowa
w § 20 Regulaminu wybierani są osobno na zebraniach wyborczych, organizowanych
przez Komisje Wyborcze Wydziału, odpowiednio na każdym wydziale.
§ 22
Wybory przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
przeprowadza Uczelniana Komisja Wyborcza przez głosowanie do urny.
§ 23
Wybory przedstawicieli studentów w liczbie ustalonej przez Komisję Wyborczą Uczelni
zgodnie z wymaganiami Statutu Uczelni przeprowadza Komisja Wyborcza Samorządu
Studenckiego zgodnie z regulaminem samorządu studenckiego.
§ 24
Wyboru przedstawiciela doktorantów przeprowadza Komisja Wyborcza Samorządu
Doktorantów zgodnie z regulaminem samorządu doktorantów.

§ 25
Szczegółowe harmonogramy i miejsca wyborów określają właściwe komisje wyborcze
z uwzględnieniem kalendarza wyborczego Komisji Wyborczej Uczelni.
§ 26
Wydziałowe Komisje Wyborcze przeprowadzają wybory do Rady Wydziału zgodnie
z § 37 Statutu Uczelni.
§ 27
Wybory odbywają się na zebraniach wyborczych odpowiednich grup pracowników
w terminach ustalonych przez Komisję Wyborczą Wydziałów.
§ 28
1. Wybory przedstawicieli studentów i doktorantów wydziału w liczbie nie mniej niż
20% składu Rady przeprowadzają odpowiednio: Komisja Wyborcza Samorządu
Studenckiego i Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów, zgodnie
z postanowieniami regulaminu właściwymi dla każdej z grup.
2. Liczbę miejsc przypadających na reprezentantów studentów i doktorantów
określają Wydziałowe Komisje Wyborcze wg liczby członków Rad Wydziału
na dzień 15 lutego 2016 r. (wliczając nie obsadzone miejsca wybieralnych
członków rady wydziału) przyjmując najmniejszą liczbę zapewniającą minimum
20% składu.
3. Liczbę przedstawicieli studentów i doktorantów ustala się proporcjonalnie
do liczebności obu tych grup w podstawowej jednostce organizacyjnej, z tym że
studenci i doktoranci są reprezentowani co najmniej przez jednego
przedstawiciela każdej z tych grup.

Rozdział V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 29
Komisje wyborcze przekazują do Komisji Wyborczej Uczelni protokoły z przebiegu
przeprowadzonych przez siebie wyborów niezwłocznie, od dnia przeprowadzenia
danych wyborów.
§ 30
W sprawach dotyczących wyborów, a nieuregulowanych przepisami ustawy Prawo
o szkolnictwie wyższym, postanowieniami Statutu lub niniejszego regulaminu
rozstrzyga Komisja Wyborcza Uczelni.
§ 31
Komisjom wyborczym przysługuje w terminie 7 dni skarga na rozstrzygnięcia Komisji
Wyborczej Uczelni. Skargę wnosi się do Senatu za pośrednictwem Rektora
z powiadomieniem przewodniczącego Komisji Wyborczej Uczelni.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Wyborczego PWSFTviT w Łodzi kadencja 2016 – 2020.

Wybory jednoosobowych organów
na kadencję w latach 2016 – 2020
ZGŁOSZENIE KANDYDATA
Zgłaszam………………………………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko, tytuł naukowy/stopień naukowy)

zatrudnionego(ną) na stanowisku……………………………………………………………………………………
w …………………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa jednostki organizacyjnej)

na stanowisko: rektora/ prorektora* dziekana/ prodziekana*
Uczelni/Wydziału*…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………

data (czytelny podpis zgłaszającego)

WYRAŻAM ZGODĘ NA KANDYDOWANIE
na stanowisko: rektora/ prorektora* dziekana/ prodziekana*
Uczelni/Wydziału*…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że:
1. nie pełnię funkcji organu jednoosobowego w innej uczelni ani nie posiadam statusu założyciela
uczelni niepublicznej, a także statusu członka organu kolegialnego innej uczelni.
2. nie zachodzi okoliczność wyłączająca moją kandydaturę, wynikająca z odrębnych powszechnie
obowiązujących przepisów.

…………………………………………..
(czytelny podpis kandydata)

* podkreśl właściwe

