REGULAMIN WYBORCZY

OKREŚLAJĄCY ZASADY ORGANIZACJI WYBORÓW ORAZ TRYB
POWOŁYWANIA REKTORA I CZŁONKÓW WYBIERALNYCH ORGANÓW
KOLEGIALNYCH
W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM W LUBLINIE
NA KADENCJĘ 2020-2024

I.

Zasady ogólne

§1
Podstawę prawną „Regulaminu wyborczego określającego zasady organizacji wyborów
Rektora i Członków Wybieralnych Organów Kolegialnych w Uniwersytecie Przyrodniczym
w Lublinie na kadencję 2020-2024” zwanego dalej „Regulaminem wyborczym” stanowią:
1) ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.
poz.1668 z późn. zm.),
2) Statut Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (uchwała nr 88/2018-2019 z dnia 11
czerwca 2019 z późn. zm.).
§2
Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji wyborów oraz tryb powoływania Rektora i
członków organów kolegialnych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie na kadencję
2020-2024:

1) Kolegium Elektorów
2) Rektora
3) Wybieralnych przedstawicieli do Senatu.
§3
Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
Ustawa – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz. U. poz.1668 z późn. zm.)
Statut – należy przez to rozumieć Statut Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
KWU – należy przez to rozumieć Komisję Wyborczą Uczelni
kolegium elektorów – należy przez to rozumieć Kolegium Elektorów Uczelni
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profesorowie i profesorowie uczelni – należy przez to rozumieć nauczycieli akademickich
zatrudnionych na stanowisku profesora i profesora uczelni
pozostali n.a. – należy przez to rozumieć pozostałych nauczycieli akademickich, tj.
nauczycieli akademickich nie zatrudnionych na stanowisku profesora i profesora
uczelni
pracownicy niebędący n.a.– są to grupy pracowników: naukowo-technicznych, inżynieryjnotechnicznych, biblioteki, administracji, obsługi.
§4
Wybory Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zwanego dalej Uczelnią,
przedstawicieli do organów kolegialnych oraz kolegium elektorów przeprowadza się przy
zachowaniu następujących zasad:
1) czynne prawo wyborcze (prawo wybierania) przysługuje członkom wspólnoty uczelni.
Wspólnotę uczelni stanowią pracownicy uczelni, doktoranci i studenci (art.10
Ustawy),
2) bierne prawo wyborcze (prawo wybieralności) przysługuje osobom spełniającym
wymagania stawiane przez Ustawę oraz Statut dopuszczające do kandydowaniu na
poszczególne funkcje: Rektora, członków Kolegium Elektorów Uczelni oraz Senatu.
3) członkowie Komisji Wyborczej Uczelni nie mogą kandydować na Rektora oraz
członka kolegium elektorów,
4) organy Uczelni wybierane są przez przedstawicieli wszystkich grup społeczności
akademickiej,
5) w każdej turze wyborów uprawniony do głosowania zobowiązany jest osobiście
stawić się w dniu wyborów, w wyznaczonym do tego miejscu i czasie, oraz osobiście
oddać głos na karcie do głosowania ustalonej odpowiednio przez Komisję Wyborczą
Uczelni,
6) w każdej turze głosowanie jest tajne,
7) dla ważności wyborów w pierwszym terminie wymagany jest udział więcej niż
połowy uprawnionych do głosowania,
8) wybór następuje, gdy kandydat uzyskał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów,
9) termin i miejsce przeprowadzenia wyborów podaje się do wiadomości w takim
terminie i w taki sposób, aby wyborca miał możliwość wzięcia udziału w wyborach.
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§5
Czynne i bierne prawo wyborcze stwierdza się na podstawie list pracowników zatrudnionych
w Uczelni, sporządzonych przez Dział Kadr i Płac według stanu na dzień określony przez
KWU. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługujące studentom i doktorantom stwierdza się
na podstawie okazanej legitymacji studenta lub doktoranta.
§6
1. Wyborca potwierdza pobranie karty do głosowania składając podpis na liście
wyborczej.
2. Karty do głosowania powinny być oznakowane pieczęcią komisji wyborczej.
3. Każdy wyborca otrzymuje jedną kartę do głosowania w każdej turze wyborów. W
przypadku dokonania pomyłki przez wyborcę niedopuszczalne jest wydawanie nowej
karty do głosowania.
§7
1. Obsługę techniczną zebrań wyborczych pełnią pracownicy oddelegowani
odpowiednio przez Rektora lub Dziekana.
2. Do zadań osób obsługi technicznej, o której mowa w ust. 1 należy:
a) odszukiwanie nazwiska wyborcy na liście obecności na podstawie dowodu
tożsamości, a w przypadku studentów i doktorantów legitymacji studenckiej
lub doktoranckiej,
b) dopilnowanie, aby wyborca przed pobraniem karty do głosowania złożył swój
podpis w odpowiednim miejscu na liście wyborców,
c) wydawanie kart do głosowania.
§8
1. Na wniosek KWU Dziekani poszczególnych Wydziałów powołują 4 osobowe
Wydziałowe Biura Wyborcze.
2. Zebrania wyborcze na poszczególnych Wydziałach prowadzi przewodniczący KWU
lub wyznaczony przez niego przedstawiciel KWU.
3. Wydziałowe Biura Wyborcze powołuje się w celu organizowania i obsługi wyborów:
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1) Wybieralnych przedstawicieli do Kolegium Elektorów Uczelni,
2) Członków Senatu będących przedstawicielami nauczycieli akademickich
zatrudnionych na wydziale.
4. Organizacja i obsługa zebrań wyborczych przez Wydziałowe Biura Wyborcze
obejmuje:
1) zapewnienie i rezerwacje pomieszczeń w celu przeprowadzenia wyborów w
terminach wyznaczonych przez KWU
2) zapewnienie obsługi wyborów :
a) odszukiwanie nazwiska wyborcy na liście obecności na podstawie
dowodu tożsamości, a w przypadku studentów i doktorantów
legitymacji studenckiej lub doktoranckiej,
b) dopilnowanie, aby wyborca przed pobraniem karty do głosowania
złożył swój podpis w odpowiednim miejscu na liście wyborców,
c) wydawanie kart do głosowania.
3) współpraca z KWU.
§9
Jeżeli liczba wyjętych z urny kart do głosowania jest większa od liczby podpisów na liście
wyborców, wybory w danej turze uważa się za nieważne i należy je powtórzyć.
§ 10
1. Jeżeli w pierwszym głosowaniu dokonano wyboru elektorów w liczbie mniejszej niż
liczba mandatów komisja wyborcza ogłasza kolejne tury głosowania aż do
wypełnienia limitu miejsc.
2. Do II tury wyborów dopuszcza się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę
głosów spośród kandydatów, którzy nie uzyskali mandatu w I głosowaniu, w liczbie
równej nieobsadzonym mandatom + 2, a do III tury w liczbie równej nieobsadzonym
mandatom + 1, przy czym jeżeli tak wynika z ilości dokonanych zgłoszeń kandydatów
możliwe jest głosowanie w II turze wyborów na kandydatów w liczbie równej
nieobsadzonym mandatom +1 lub w liczbie równej nieobsadzonym mandatom, a w III
i kolejnych turach wyborów w liczbie równej nieobsadzonym mandatom.
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3. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów uzyskało tę samą najmniejszą wymaganą liczbę
głosów, do kolejnej tury przechodzą wszyscy ci kandydaci.
4. Zasady głosowania, o których mowa w ust. 1,2, 3 nie dotyczą wyboru Rektora,
,którego wybór dokonywany jest według przepisów odrębnych.
§ 11
1. Osoba wybrana do pełnienia funkcji Rektora musi być zatrudniona w Uczelni jako
podstawowym miejscu pracy w rozumieniu ustawy nie później niż z dniem
rozpoczęcia kadencji. Do zatrudnienia tej osoby nie stosuje się przepisu art. 119 ust. 1
Ustawy.
2. Funkcji Rektora nie może pełnić osoba zatrudniona w innej uczelni albo będąca
założycielem uczelni niepublicznej.
3. Funkcji członka Senatu Uczelni nie można łączyć z funkcją organu jednoosobowego
innej uczelni, ze statusem założyciela innej uczelni niepublicznej będącego osobą
fizyczną albo ze statusem członka organu osoby prawnej będącej założycielem innej
uczelni niepublicznej.
4. Funkcji Rektora nie można łączyć z członkostwem w Radzie Doskonałości Naukowej,
Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub członkostwem w Polskiej Komisji
Akredytacyjnej.
§ 12
1. Wyboru Rektora dokonuje Kolegium Elektorów Uczelni.
§ 13
1. Kadencja Rektora i członków Senatu Uczelni trwa cztery lata i rozpoczyna się 1
września w roku wyborów, a kończy 31 sierpnia w roku, w którym upływa kadencja.
2. Kadencja Kolegium Elektorów Uczelni trwa cztery lata i upływa z chwilą wyboru
kolegium na nową kadencję.
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3. Wybory Rektora, powinny być przeprowadzone do 15 maja w ostatnim roku
upływającej kadencji.
4. Rektor nie może być wybrany do pełnienia tej samej funkcji na więcej niż dwie
następujące po sobie kadencje.
5. Ta sama osoba, nie może być członkiem Senatu dłużej niż dwie następujące po sobie
kadencje. Nie dotyczy to osób wchodzących w skład Senatu w związku z pełnieniem
funkcji Rektora.
§ 14
1. Wygaśnięcie mandatu członka organu kolegialnego przed upływem kadencji następuje
w przypadku gdy:
1) pracownik przestaje być pracownikiem Uczelni,
2) doktorant przestaje być doktorantem Uczelni,
3) student przestaje być studentem Uczelni,
4) osoba posiadająca mandat zrzekła się mandatu,
5) osoba posiadająca mandat zmarła.
2. Mandat wybieralnego członka Senatu oprócz przypadków wymienionych w ust. 1,
wygasa również w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech
posiedzeniach Senatu albo w przypadku niemożności uczestniczenia w nich przez
okres dłuższy niż sześć miesięcy. Wygaśnięcie mandatu członka organu kolegialnego
stwierdza ten organ na wniosek przewodniczącego.
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka organu kolegialnego w trakcie kadencji
dokonuje się na jego miejsce wyboru nowej osoby na okres do końca kadencji. Do
wyborów uzupełniających stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu i
Regulaminu wyborczego.
§ 15
1. Mandat Rektora wygasa przed upływem kadencji w przypadku, gdy:
1) osoba posiadająca mandat zrzekła się mandatu,
2) osoba posiadająca mandat przestała być pracownikiem Uczelni zatrudnionym w
pełnym wymiarze czasu pracy lub Uczelnia przestała być dla tej osoby podstawowym
miejscem pracy,
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3) osoba posiadająca mandat została odwołana odpowiednio w trybie art. 27 lub 143
ustawy,
4) osoba posiadająca mandat zmarła,
5) osoba nie złożyła oświadczenia, o którym mowa w § 38 ust. 3 pkt 5 Statutu Uczelni,
6) osoba zaprzestała spełniać warunki, o których mowa w § 38 ust. 3 Statutu Uczelni,
7) osoba posiadająca mandat wykonuje dodatkowe zajęcie zarobkowe bez zgody rady
uczelni.
2. Wygaśnięcie mandatu Rektora z przyczyn o których mowa w ust 1 pkt 1-6 stwierdza
przewodniczący Kolegium Elektorów Uczelni.
3. Wygaśnięcie mandatu Rektora z przyczyny o której mowa w ust 1 pkt 7 stwierdza
minister właściwy ds. nauki i szkolnictwa wyższego.
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu Rektora w trakcie kadencji dokonuje się na jego
miejsce wyboru nowej osoby na okres do końca kadencji. Wyboru dokonuje się w
terminie nie późniejszym niż trzy miesiące od daty stwierdzenia wygaśnięcia mandatu.
Niepełnej kadencji nie wlicza się do okresu o którym mowa w § 63 ust. 1 Statutu Uczelni.
Do wyborów uzupełniających stosuje się odpowiednio postanowienia statutu dotyczące
wyborów.
§ 16
Uwagi i zastrzeżenia dotyczące wyboru organów, o których mowa w § 2, a powstałych w
trakcie wyborów przyjmuje w formie pisemnej i rozstrzyga Komisja Wyborcza Uczelni w
terminie 24 godzin od daty ogłoszenia wyników wyborów. Rozstrzygnięcie komisji jest
ostateczne.

II. Komisja Wyborcza
§ 17
1. W skład Komisji Wyborczej Uczelni wchodzą:
1) po jednym przedstawicielu nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy
profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego z każdego wydziału,
wskazanym przez kolegium wydziału,
2) przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich wskazany przez Senat,
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3) przedstawiciel studentów wskazany przez radę uczelnianą samorządu studentów,
zgodnie z regulaminem samorządu studenckiego,
4) przedstawiciel doktorantów wskazany przez organ uchwałodawczy samorządu
doktorantów, zgodnie z regulaminem samorządu doktoranckiego,
5) przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi wskazany
przez Senat.
§ 18
1. Członek KWU nie może kandydować w wyborach Rektora oraz w wyborach do kolegium
elektorów. Członek KWU nie może być jednocześnie członkiem Komisji Skrutacyjnej.
2. Jeżeli członek KWU chce kandydować w wyborach Rektora, musi wcześniej złożyć
rezygnację z członkostwa w KWU.
§ 19

1. Komisja Wyborcza Uczelni wydaje komunikaty.
2. Komunikaty i inne informacje KWU ogłasza się poprzez zamieszczenie na stronie
internetowej Uczelni, które udostępnione są w zakładce „WŁADZE - WYBORY”,
oraz na stronie BIP (Biuletyn Informacji Publicznej oraz w miejscach zwyczajowo
przyjętych.
§ 20
Kalendarz wyborczy KWU udostępnia się społeczności akademickiej poprzez zamieszczenie
na stronie internetowej oraz w miejscach zwyczajowo przyjętych.
§ 21
1. Jednostki obsługujące komisje wyborcze przechowują dokumentację z przebiegu
wyborów, a następnie przekazują ją do Archiwum Uczelni.
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2. Jednostki obsługujące KWU zobowiązane są do przygotowywania materiałów
niezbędnych dla członków komisji, kart do głosowania i ich oznaczenia, protokołów
komisji mandatowych, skrutacyjnych, z przebiegu wyborów, pism i komunikatów.

Komisja Wyborcza Uczelni (KWU)
§ 22
1. Komisja Wyborcza Uczelni powołana jest przez Senat dla przeprowadzenia wyboru:

1) Rektora
2) Członków Senatu
3) Członków Kolegium Elektorów Uczelni,
2. KWU sprawuje nadzór nad wyborami elektorów spośród studentów i doktorantów
Uczelni.
3. Obsługę administracyjną KWU pełni Biuro Rektora.
§ 23
Na pierwszym posiedzeniu zwołanym przez Rektora KWU wybiera w głosowaniu swego
przewodniczącego i 1 zastępcę oraz sekretarza.
§ 24
Zadania KWU określa § 56 Statutu UP w Lublinie.
§ 25
1. Przewodniczący Komisji Wyborczej Uczelni jest przewodniczącym zebrania wyborczego,
które zwołuje.
2. Przewodniczący Komisji Wyborczej Uczelni może wyznaczyć przewodniczącego
zebrania spośród członków tej Komisji.
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III. Tryb zwoływania i prowadzenia zebrań wyborczych
§ 26
1. Przewodniczący Komisji Wyborczej Uczelni zwołuje:
1) zebrania wyborcze, których celem jest:
 wyłonienie Kolegium Elektorów Uczelni,
 wybór przedstawicieli do Senatu, o których mowa w § 22 ust. 1 pkt. 2,
 dokonania zgłoszeń kandydatów na Rektora przez członków Kolegium Elektorów
Uczelni
2) zebrania Kolegium Elektorów Uczelni.
§ 27
1. Zebrania wyborcze mogą odbywać się w dwóch terminach: pierwszym i drugim.
2. Zebranie w pierwszym terminie jest prawomocne, jeżeli zgromadziło co najmniej połowę
osób uprawnionych do głosowania.
3. Zebranie w drugim terminie może być zwołane tego samego lub innego dnia. Decyzje co
do drugiego terminu zebrania wyborczego podejmuje komisja wyborcza, podając termin,
czas i miejsce spotkania przy ustalaniu harmonogramu zebrań wyborczych.
4. Jeżeli zebranie zwołane w pierwszym terminie nie zgromadziło co najmniej połowy osób
uprawnionych do głosowania, zebranie uważa się za prawomocne w drugim terminie bez
względu na liczbę uczestników, z wyjątkiem zebrań kolegiów elektorów wybierających
Rektora
5. Terminy zebrań wyborczych podawane są do wiadomości w formie komunikatu
podpisanego przez przewodniczącego Komisji Wyborczej Uczelni, co najmniej na 5 dni
wcześniej.
§28
W celu przeprowadzenia głosowania uczestnicy zebrania wyborczego, wybierają ze swego
grona, w głosowaniu jawnym:
 Komisję Mandatową liczącą od 3 do 5 osób,
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 Komisję Skrutacyjną liczącą od 3 do 7 osób.
§ 29
1. Komisja Mandatowa stwierdza prawomocność zebrania wyborczego w pierwszym lub w
drugim terminie i potwierdza to stosownym protokołem, który odczytuje zebranym.
2. Wzór protokołu Komisji Mandatowej określa KWU.
3. Członek Komisji Mandatowej może kandydować w wyborach.
§ 30
1. Komisja Skrutacyjna powołana jest w celu dokonania przeliczenia głosów.
2. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:
1) zebranie kart do głosowania składanych przez wyborców,
2) przeliczenie głosów oddanych na poszczególnych kandydatów,
3) sporządzenie protokołu i odczytanie go zebranym.
2. Wzór protokołu Komisji Skrutacyjnej określa KWU.
3. Członek Komisji Skrutacyjnej nie może kandydować w wyborach.
§ 31
1. Po każdym zebraniu wyborczym sporządza się protokół.
2. Protokół sporządza osoba powołana do obsługi kancelaryjnej komisji wyborczej.
3. W protokole należy podać:
1)

liczbę osób uprawnionych do głosowania,

2)

liczbę osób, które wzięły udział w głosowaniu,

3)

liczbę kart zebranych,

4)

liczbę kart ważnych,

5)

liczbę kart nieważnych,

6)

liczbę głosów ważnych,

7)

liczbę głosów nieważnych,

8)

liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów.
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§32
1. Nieważne są karty do głosowania inne niż ustalone odpowiednio przez Komisję
Wyborczą Uczelni oraz:

1)

nieopatrzone pieczęcią komisji wyborczej,

2)

przedarte na dwie lub więcej części.

2. Sposób oddania głosu na zebraniu wyborczym, w poszczególnych turach głosowań,
podaje przewodniczący zebrania wyborczego zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami
komisji wyborczej. Dokonanie wyboru w sposób inny niż ustalony przez komisję
wyborczą powoduje nieważność głosu.

IV.

Tryb przeprowadzania wyborów do Kolegium Elektorów Uczelni
§ 33

Kolegium Elektorów Uczelni składa się z 258 osób, w tym:
 130 nauczycieli akademickich zatrudnieniowych na stanowisku profesora lub
profesora uczelni,
 52 pozostałych nauczycieli akademickich,
 52 studentów,
 23 pracowników nie będących nauczycielami akademickimi,
 1 doktoranta.
§ 34
1. Liczbę elektorów ustala KWU, z uwzględnieniem mandatów dla poszczególnych grup
pracowniczych na podstawie stanu pracowników podanych przez Dział Kadr i Płac na
dzień 31 stycznia 2020 r. natomiast studentów na podstawie informacji przedstawionej
przez Biuro Organizacji i Toku Studiów na dzień 31.12.2019 oraz podaje do
wiadomości w formie komunikatu podpisanego przez przewodniczącego komisji
wyborczej.
2. Każdy pracownik podczas wyborów jest przypisany tylko do jednej grupy wyborczej
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3. Jeżeli pracownik jest zatrudniony w dwóch grupach pracowniczych to jest
przypisywany do tej grupy wyborczej w której jest zatrudniony na większą część etatu
4. W sytuacji gdy pracownik zatrudniony jest na 50% etatu w grupie nauczycieli a na
pozostałe 50% etatu zatrudniony jest w grupie pracowników inżynieryjnotechnicznych lub administracji w takim przypadku przypisywany jest podczas
wyborów do odpowiedniej grupy nauczycieli.
§ 35
1. Każdej osobie uprawnionej do udziału w zebraniu wyborczym zwołanym dla wyboru
kolegium elektorów przysługuje prawo zgłaszania kandydatów na elektorów.
2. Przewodniczący zebrania wyborczego zobowiązany jest poinformować, przed
zgłoszeniem kandydatów na elektorów, komu przysługuje bierne prawo wyborcze.
§36
1. Członkiem kolegium elektorów może być osoba, która spełnia wymagania określone w
art. 25 Ustawy oraz Statucie.
2. Kandydat na elektora musi być obecny na zebraniu wyborczym i przed głosowaniem, w
każdej turze, winien oświadczyć, czy wyraża zgodę na kandydowanie.
3. Zgoda na kandydowanie jest jednoznaczna z zobowiązaniem Kandydata do złożenia
oświadczenia o spełnieniu wszystkich wymagań określonych w art. 25 Ustawy oraz
Statucie.
§37
1. Głos oddany na kandydatów na elektorów jest ważny, jeżeli na oznakowanej karcie do
głosowania pozostawiono liczbę osób równą lub mniejszą od liczby wybieranych
przedstawicieli do kolegium elektorów.
2. Elektorem zostaje kandydat, który uzyskał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.
3. W przypadku uzyskania więcej niż połowy ważnie oddanych głosów przez liczbę
kandydatów przewyższającą liczbę miejsc, o pierwszeństwie decyduje bezwzględna liczba
uzyskanych głosów.
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4. Jeśli w pierwszym głosowaniu nie wybrano odpowiedniej liczby elektorów, odbywają się
kolejne tury głosowania, aż do wypełnienia limitu miejsc. Głosowanie w kolejnych turach
wyborów odbywa się na zasadach określonych w § 10.
§38
1. Przewodniczący Komisji Wyborczej Uczelni sporządza odpowiednio listę elektorów
Kolegium Elektorów Uczelni, a następnie wydaje elektorom mandaty uprawniające do
głosowania w wyborach Rektora.
2. Na pierwszym posiedzeniu, zwołanym przez przewodniczącego Komisji Wyborczej
Uczelni, Kolegium Elektorów wybiera swojego przewodniczącego.

V.

Zgłaszanie kandydatów i tryb wyboru Rektora
§39

1. Rektorem może być osoba, która posiada co najmniej stopień doktora habilitowanego i
spełnia wymagania określone w § 38 ust. 3 pkt 1-7 Statutu Uczelni.
1) ma pełną zdolność do czynności prawnych;
2) korzysta z pełni praw publicznych;
3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe;
4) nie była karana karą dyscyplinarną;
5) w okresie od dnia 22 lipca 1944 do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach
bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006. o
ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 19441990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2017 r. poz.2186, z późn. zm.), nie pełniła
w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami;
6) nie ukończyła 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji.
§ 40
Kandydatów na Rektora do zaopiniowania przez Senat mogą zgłosić do Komisji Wyborczej
Uczelni:
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a) ustępujący Rektor,
b) Rada Uczelni,
c) kolegia wydziałowe,
d) każdy członek Kolegium Elektorów Uczelni może zgłosić na piśmie do Komisji
Wyborczej Uczelni jednego kandydata na Rektora
§ 41
1. Wszystkie zgłoszenia kandydatów na Rektora przyjmowane są przez KWU jedynie w
formie pisemnej.
2. Zgłoszenia przez podmioty wymienione w § 40 pkt a, b i c należy złożyć w Biurze
Rektora w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Przewodniczącego KWU.
§ 42
1. Zgłoszenie kandydatów na Rektora przez Elektorów odbywa się wyłącznie podczas
zebrania KEU.
2. Termin zgłaszania Kandydatów na Rektora wyznacza KWU.
3. Komisja Wyborcza Uczelni zwołuje zebranie Kolegium Elektorów Uczelni w celu
zgłoszenia kandydatów na Rektora.
4. Kandydaci, którzy uzyskają co najmniej 10% ważnych zgłoszeń wszystkich Elektorów
Uczelni oraz spełniają wymagania stawiane kandydatom na Rektora zostaną przekazane
do zaopiniowania przez Senat.
5. Kandydaci na Rektora do zaopiniowania przez Senat są zobowiązani do złożenia pisemnej
zgody na kandydowanie w czasie określonym w terminarzu czynności wyborczych.
6. Komisja Wyborcza Uczelni tworzy listę kandydatów do zaopiniowania przez Senat
7. Przewodniczący Senatu przekazuje listę wraz z opinią Senatu Przewodniczącemu Rady
Uczelni.
§ 43
1. Rada Uczelni wskazuje kandydatów na Rektora.
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2. Po ogłoszeniu listy kandydatów na Rektora wskazanych przez Radę Uczelni Komisja
Wyborcza Uczelni organizuje spotkanie kandydatów ze społecznością akademicką
Uczelni.
3. Spotkanie prowadzi Przewodniczący Komisji Wyborczej Uczelni lub upoważniony przez
niego członek Komisji.
4. O terminie i miejscu spotkania Komisja powiadamia wyborców w sposób zwyczajowo
przyjęty oraz na stronie internetowej Uczelni.
§ 44
Datę przeprowadzenia wyboru Rektora Komisja Wyborcza Uczelni podaje do publicznej
wiadomości z 7-dniowym wyprzedzeniem.
§ 45

1.

Wyboru Rektora dokonuje się na zebraniu Kolegium Elektorów Uczelni, na którym
wymagana jest obecność więcej niż połowy elektorów.

2.

W przypadku braku obecności więcej niż połowy elektorów, Komisja Wyborcza
Uczelni ustala termin i miejsce ponownego zebrania.
§46

1.

Każdy elektor oddaje swój głos tylko na jednego kandydata.

2.

Rektorem Uczelni zostaje kandydat, który uzyskał więcej niż połowę ważnie
oddanych głosów.
§47

1.

Jeżeli żaden z kandydatów nie otrzymał wymaganej liczby głosów, Przewodniczący
Komisji Wyborczej Uczelni zarządza przeprowadzenie wyborów między dwoma
kandydatami, którzy otrzymali najwięcej głosów lub między większą liczbą
kandydatów, którzy otrzymali równą liczbę głosów.
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2.

Jeżeli w trzech kolejnych głosowaniach żaden kandydat nie uzyskał wymaganej liczby
głosów, Przewodniczący Komisji Wyborczej Uczelni ogłasza jednodniową przerwę w
zebraniu i przeprowadza czwartą turę głosowania.

3.

Jeżeli w czwartej turze głosowania żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby
głosów, Komisja Wyborcza Uczelni zwraca się do Rady Uczelni o wskazanie
kolejnych Kandydów na Rektora.

4.

W przypadku opisanym w ust. 3 KWU ustala nowy przyspieszony terminarz
czynności wyborczych.

5.

Przewodniczący Kolegium Elektorów stwierdza na piśmie wybór Rektora.

VI.

Przepisy końcowe
§ 48

1. Warunkiem otrzymania karty do głosowania jest okazanie, przy podpisywaniu list
wyborczych, dowodu osobistego, a w przypadku studentów i doktorantów legitymacji
odpowiednio studenta lub doktoranta.
2. Na zebraniach KEU warunkiem koniecznym przy podpisywaniu list wyborczych, jest
okazanie mandatu elektora wraz z dokumentem tożsamości, o którym mowa w pkt. 1.
§ 49
Wybory przedstawicieli do Senatu, odbywają się zgodnie z § 60 Statutu Uczelni z dnia 11
czerwca 2019 roku z późniejszymi zmianami.
§ 50
Regulamin wyborczy został uchwalony przez Senat Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
na posiedzeniu w dniu 28 lutego 2020 r.
§ 51
Regulamin wyborczy wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
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TERMINARZ CZYNNOŚCI WYBORCZYCH UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W
LUBLINIE NA KADENCJĘ 2020-2024
Wybory elektorów do Kolegium Elektorów Uczelni do dnia 27.03.2020 r.
Zebranie Kolegium Elektorów w celu zgłoszenia kandydatów na Rektora do 08.04.2020 r.
Zgłaszanie kandydatów na Rektora przez pozostałe uprawnione podmioty do 08.04.2020 r.
Wskazanie kandydatów na Rektora przez Radę Uczelni do 22.04.2020 r.
Spotkanie kandydatów na Rektora wskazanych przez Radę Uczelni ze społecznością
akademicką do 30.04.2020 r.
Wybory Rektora UP w Lublinie dnia 07.05.2020 r.
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