
UCHWAŁA NR 504/XXX/XV/2020 

Senatu Politechniki Białostockiej 

z dnia 7 lutego 2020 roku 

 

➢ w sprawie uchwalenia Regulaminu Wyborczego Politechniki Białostockiej 

 

Senat Politechniki Białostockiej, działając na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia  

20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85)  

oraz § 40 ust. 3 Statutu Politechniki Białostockiej, postanawia: 

 

§ 1 

Uchwalić Regulamin Wyborczy Politechniki Białostockiej, w brzmieniu stanowiącym 

załącznik do uchwały. 

 

§ 2 

1. Traci moc Uchwała Nr 531/XXXII/XIV/2015 Senatu Politechniki Białostockiej z dnia 24 

września 2015 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Wyborczego Politechniki 

Białostockiej. 

2. Do wyborów uzupełniających do Senatu Politechniki Białostockiej kadencji 2016-2020 

mają odpowiednie zastosowanie przepisy regulaminu uchylanego w ust. 1. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

REKTOR 

 

prof. dr hab. inż. Lech Dzienis 

 

 

 

 

 



Załącznik do Uchwały Nr 504/XXX/XV/2020 Senatu Politechniki Białostockiej 

 

REGULAMIN WYBORCZY POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Regulamin wyborczy Politechniki Białostockiej, zwany dalej „Regulaminem”, określa 

szczegółowe zasady przeprowadzania wyborów członków: senatu, rektora oraz kolegium 

elektorów Politechniki Białostockiej, zwanej dalej „Uczelnią”. 

2. Wybory w Uczelni organizuje i przeprowadza Uczelniana Komisja Wyborcza, zwana dalej 

„UKW”. 

 

II. ZASADY PRZEPROWADZANIA WYBORÓW  

§ 2 

1. Wybory są przeprowadzane według następujących zasad: 

1) czynne prawo wyborcze przysługuje członkom wspólnoty Uczelni, a mianowicie 

pracownikom, studentom i doktorantom Uczelni; 

2) bierne prawo wyborcze przysługuje członkom wspólnoty Uczelni, a mianowicie 

pracownikom, studentom i doktorantom Uczelni, spełniającym ustawowe i statutowe 

warunki wyboru do  pełnienia funkcji, z tym że wymóg zatrudnienia w Uczelni 

nie dotyczy kandydatów na rektora spoza wspólnoty Uczelni;  

3) głosowania w wyborach są tajne; 

4) za wybranych do senatu i kolegium elektorów uważa się tych kandydatów, którzy 

uzyskali kolejno największą liczbę głosów, z zastrzeżeniem postanowień pkt 6 lit. b; 

5) wybory członków senatu oraz kolegium elektorów, przeprowadza się niezależnie 

dla każdej z wymienionych niżej grup: 

a) profesorowie i profesorowie Uczelni, 

b) studenci i doktoranci, 

c) nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowiskach innych niż określone w lit. a  

i pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi; 

6) w składzie senatu i kolegium elektorów: 



a) liczbę studentów i doktorantów ustala się proporcjonalnie do liczebności obu tych grup  

w Uczelni, z tym że każda z tych grup jest reprezentowana przez co najmniej jednego 

przedstawiciela, 

b) w grupie, o której mowa w pkt 5 lit. a, każda dyscyplina, w której na dzień 31 grudnia 

roku poprzedzającego rok przeprowadzenia wyborów co najmniej 12 pracowników 

złożyło oświadczenie upoważniające Uczelnię do zaliczenia ich do liczby 

pracowników prowadzących działalność naukową w danej dyscyplinie, w przeliczeniu 

na pełny wymiar czasu pracy, związanej z prowadzeniem działalności naukowej w tej 

dyscyplinie, zwana dalej „dyscypliną prowadzoną w Uczelni”, jest reprezentowana 

w senacie przez co najmniej jednego przedstawiciela, a w kolegium elektorów – przez 

co najmniej dwóch; 

7) liczebność, o której mowa w pkt 5, ustalana jest według stanu na dzień 31 grudnia roku 

poprzedzającego rok wyborów; 

8) tryb wyborów studentów i doktorantów do senatu i kolegium elektorów określa 

odpowiednio regulamin samorządu studenckiego i regulamin samorządu doktorantów; 

9) okręgi wyborcze:  

a) w przypadku profesorów i profesorów Uczelni oraz nauczycieli akademickich 

niebędących profesorami i profesorami Uczelni – obejmują wydziały oraz jednostki 

ogólnouczelniane Uczelni, 

b) w przypadku pracowników niebędących nauczycielami akademickimi – obejmują 

pracowników Administracji, pracowników Obsługi i pracowników Inżynieryjno-

Technicznych, 

c) w przypadku studentów i doktorantów – są określone odpowiednio w regulaminie 

samorządu studenckiego lub regulaminie samorządu doktorantów. 

2. Wybory do senatu oraz do kolegium elektorów:  

1) w grupie profesorów i profesorów Uczelni, głosowanie odbywa się w okręgach 

wyborczych obejmujących wydziały Uczelni, to znaczy, że przedstawicieli danego 

wydziału wybierają profesorowie i profesorowie uczelni tego wydziału; 

2) w grupie studentów i doktorantów, głosowanie odbywa się w okręgach wyborczych 

na zasadach określonych odpowiednio w regulaminie samorządu studenckiego 

lub regulaminie samorządu doktorantów; 

3) w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż określone 

w pkt 1 i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, głosowanie odbywa 

się: 



a) w okręgach wyborczych obejmujących wydziały Uczelni – w przypadku nauczycieli 

akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż określone w pkt 1, 

to znaczy, że przedstawicieli danego wydziału wybierają odpowiednio nauczyciele 

akademiccy zatrudnieni na danym wydziale, 

b) w okręgu wyborczym obejmującym jednostki ogólnouczelniane Uczelni łącznie – 

w przypadku nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż 

określone w pkt 1, to znaczy, że przedstawicieli okręgu obejmującego jednostki 

ogólnouczelniane Uczelni łącznie wybierają odpowiednio nauczyciele akademiccy 

zatrudnieni w jednostkach ogólnouczelnianych, na stanowiskach innych niż w pkt 1,  

c) w okręgach wyborczych obejmujących pracowników Administracji, Obsługi oraz 

Inżynieryjno-Technicznych – w przypadku pracowników niebędących nauczycielami 

akademickimi, to znaczy że przedstawicieli pracowników Administracji, Obsługi 

oraz Inżynieryjno-Technicznych wybierają odpowiednio pracownicy Administracji, 

Obsługi oraz Inżynieryjno-Techniczni zatrudnieni w Uczelni. 

 

III. ORGANIZACJA I ZADANIA UKW 

§ 3 

1. UKW powołuje senat, zgodnie z postanowieniami statutu Uczelni. 

2. Przewodniczącego UKW wybiera senat, zgodnie z postanowieniami statutu Uczelni. 

3. Przewodniczący reprezentuje UKW, kieruje jej pracami oraz zwołuje posiedzenia UKW. 

4. Do zadań UKW należy w szczególności: 

1) opracowanie terminarza wyborów i przedstawienie terminarza do zatwierdzenia 

senatowi; 

2) ustalenie wykazu okręgów wyborczych i powołanie, spośród swoich członków, komisji 

wyborczych w liczbie co najmniej 3 członków w poszczególnych okręgach; 

3) ustalenie liczby mandatów przypadających na dany okręg wyborczy w senacie i kolegium 

elektorów, w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora 

lub profesora uczelni oraz w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych 

na stanowiskach innych niż profesor lub profesor uczelni i pracowników niebędących 

nauczycielami akademickimi; 

4) ustalenie liczby mandatów w senacie i kolegium elektorów, w grupie studentów 

i doktorantów; 

5) nadzorowanie przebiegu wyborów w Uczelni; 

6) przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do senatu oraz kolegium elektorów; 



7) ogłoszenie listy kandydatów na rektora, wskazanych przez radę Uczelni; 

8) organizowanie i przeprowadzanie posiedzeń wyborczych dotyczących wyboru rektora; 

9) stwierdzanie dokonania wyboru członków senatu, kolegium elektorów i rektora; 

10) stwierdzenie nieważności wyborów w przypadku nieprawidłowego ich przebiegu; 

11) przygotowanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia wyborów, w tym 

w szczególności przygotowanie oświadczeń i kart do głosowania; 

12) rozstrzyganie wątpliwości dotyczących spraw związanych z przebiegiem wyborów; 

13) podejmowanie decyzji odnośnie technicznego przeprowadzenia wyborów; 

14) przechowywanie, zabezpieczenie i archiwizacja dokumentacji wyborów. 

 

§ 4 

1. UKW podejmuje decyzje w drodze uchwał poprzez głosowanie zwykłą większością głosów. 

2. Podawanie informacji wyborczych przez UKW do wiadomości publicznej następuje 

poprzez ich umieszczenie na stronie internetowej Uczelni lub w inny sposób zwyczajowo 

przyjęty w Uczelni. 

3. Przewodniczący UKW, na stronie internetowej Uczelni, zamieszcza w szczególności 

uchwały UKW w sprawach: 

1) terminarza wyborczego; 

2) wykazu okręgów wyborczych; 

3) podziału mandatów w senacie i kolegium elektorów; 

4) wykazu kandydatów na członka senatu, kolegium elektorów oraz rektora; 

5) wyników wyborów; 

6) interpretacji oraz innych decyzji odnośnie procedury przeprowadzenia wyborów. 

4. Czas i miejsce wyborów oraz okres przyjmowania zgłoszeń ogłasza UKW co najmniej 

na siedem dni przed ich terminem. 

5. UKW sporządza protokoły z posiedzeń. 

6. Członkostwa w UKW nie można łączyć z pełnieniem funkcji organu lub członka organu 

w Uczelni. Osoba kandydująca na funkcję organu lub członka organu lub członka kolegium 

elektorów jest zobowiązana do rezygnacji z członkostwa w UKW, a na jej miejsce senat 

wybiera inną osobę.  

 

 

 

 



IV. TERMINARZ WYBORÓW 

§ 5 

1. Wybory członków senatu, członków kolegium elektorów oraz rektora, odbywają się 

w odrębnych terminach, najpóźniej do końca czerwca ostatniego roku upływającej kadencji 

tych organów.  

2. Terminarz wyborów, zapewniający przeprowadzenie wyborów oraz wykaz okręgów 

wyborczych, przygotowuje UKW najpóźniej do końca lutego ostatniego roku upływającej 

kadencji. 

3. Terminarz wyborów zatwierdza senat. Terminarz wyborów określa w szczególności: 

1) termin przedkładania przez Dział Spraw Personalnych do UKW danych o stanie 

zatrudnienia na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przeprowadzania wyborów, 

z podziałem na grupy wskazane w § 2 ust. 1 pkt 5 lit. a i c; 

2) termin przedkładania przez dyrektora Szkoły Doktorskiej Uczelni do UKW danych 

o liczbie doktorantów, w tym uczestników studiów doktoranckich, na dzień 31 grudnia 

roku poprzedzającego dzień przeprowadzania wyborów;  

3) termin przedkładania przez Dział Spraw Studenckich i Dydaktyki do UKW danych 

o liczbie studentów na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego dzień przeprowadzania 

wyborów;  

4) termin przekazywania do UKW wyników wyborów do kolegium elektorów i senatu,  

w samorządzie studenckim i samorządzie doktorantów, przeprowadzanych zgodnie  

z regulaminem samorządu studenckiego i regulaminem samorządu doktorantów; 

5) termin zgłaszania kandydatów oraz termin wyborów członków kolegium elektorów 

i członków senatu; 

6) termin wskazywania przez radę Uczelni kandydatów do pełnienia funkcji rektora oraz 

termin przeprowadzenia wyborów rektora; 

7) termin składania oświadczeń o spełnianiu wymagań ustawowych i statutowych 

do pełnienia funkcji przez członków kolegium elektorów, senatu oraz rektora; 

8) termin zakończenia czynności wyborczych. 

4. UKW przygotowuje listy wyborców uprawnionych do głosowania z podziałem na okręgi 

wyborcze, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 i 3.  

 

 

 



V. WYBORY KOLEGIUM ELEKTORÓW ORAZ SENATU  

§ 6 

1. Kolegium elektorów składa się ze 100 elektorów. Kolegium elektorów tworzy: 

1) 52 przedstawicieli profesorów oraz profesorów uczelni; 

2) 20 przedstawicieli studentów i doktorantów; 

3) 20 przedstawicieli nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż 

określone w pkt. 1; 

4) 8 pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. 

2. Senat liczy 50 członków. Liczba członków senatu reprezentujących poszczególne grupy 

wspólnoty Uczelni, z uwzględnieniem rektora, wynosi: 

1) 26 profesorów i profesorów uczelni; 

2) 10 studentów i doktorantów; 

3) 10 nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż określone 

w pkt 1; 

4) 4 pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. 

3. Podziału mandatów wśród grup, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 2 pkt 1 i 3, 

na poszczególne okręgi wyborcze, dokonuje UKW, biorąc pod uwagę stan zatrudnienia 

pracowników w danym okręgu wyborczym proporcjonalnie do liczebności pracowników 

w Uczelni według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przeprowadzenia 

wyborów. 

4. Podział mandatów w grupie studentów i doktorantów, dokonuje UKW proporcjonalnie 

do liczebności obu tych grup w Uczelni. 

5. Podział mandatów w grupach pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, 

o których mowa w ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt 4, na pracowników Administracji, pracowników 

Obsługi oraz pracowników Inżynieryjno-Technicznych dokonuje UKW proporcjonalnie 

do liczebności tych pracowników względem liczebności pracowników niebędących 

nauczycielami akademickimi w Uczelni według stanu na dzień 31 grudnia roku 

poprzedzającego rok przeprowadzenia wyborów. 

6. Kandydata lub kandydatów do kolegium elektorów lub senatu w grupach pracowników 

Uczelni może zgłosić pracownik Uczelni, w punktach wyborczych organizowanych przez 

UKW. Wzór zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 

7. Kandydaci do kolegium elektorów lub senatu składają pisemną zgodę na kandydowanie oraz 

oświadczenie o spełnianiu warunków do objęcia funkcji członka kolegium elektorów 

lub senatu, o których mowa w § 21 ust. 2 pkt 1-5 i 7 Statutu Uczelni. Zgoda i oświadczenie 



obejmuje wszystkie głosowania. Cofnięcie zgody lub oświadczenia wymaga złożenia 

pisemnego dokumentu przez kandydata do UKW. Wzór zgody i oświadczenia stanowią 

załącznik nr 2 do Regulaminu. 

8. Wybory odbywają się przez osobiste oddanie głosów do urny w punkcie wyborczym. 

9. Wybory w danym okręgu wyborczym organizuje właściwa komisja wyborcza, o której 

mowa w § 3 ust. 4 pkt 2 Regulaminu.  

10. Głosowanie odbywa się na kartach do głosowania przygotowanych przez UKW.  

11. Karta do głosowania jest ważna jeżeli jest ostemplowana, opatrzona datą, nazwą i numerem 

głosowania. Na karcie jest zamieszczone nazwisko kandydata albo lista kandydatów 

w porządku alfabetycznym z umieszczonymi obok kwadratami na wstawienie znaku „X”. 

Wzór karty do głosowania w przypadku jednego kandydata określa załącznik nr 3 

do Regulaminu. Wzór karty do głosowania w przypadku więcej niż jednego kandydata 

określa załącznik nr 3a do Regulaminu. 

12. W przypadku głosowania na jednego kandydata głos jest ważny, jeżeli znak „X” zostanie 

postawiony tylko w jednym kwadracie obok nazwiska kandydata. Przez znak „X” rozumie 

się dwie linie przecinające się wewnątrz kwadratu. 

13. W przypadku głosowania na więcej niż jednego kandydata głos jest ważny, jeżeli znak „X” 

zostanie postawiony w kwadracie obok nazwiska kandydata. Liczba znaków „X” nie może 

być większa niż liczba mandatów do obsadzenia w danej grupie, o której mowa w § 6 

ust. 1- 2. Przez znak „X” rozumie się dwie linie przecinające się wewnątrz kwadratu. 

14. Członkami kolegium elektorów lub senatu zostają wybrane osoby, które otrzymały kolejno 

największą liczbę głosów w danym okręgu wyborczym, z zastrzeżeniem, że w przypadku 

grupy profesorów i profesorów uczelni, każda dyscyplina, w której na dzień 31 grudnia 

roku poprzedzającego rok przeprowadzenia wyborów co najmniej 12 pracowników złożyło 

oświadczenie upoważniające Uczelnię do zaliczenia ich do liczby pracowników 

prowadzących działalność naukową w danej dyscyplinie, w przeliczeniu na pełny wymiar 

czasu pracy związanej z prowadzeniem działalności naukowej w tej dyscyplinie, 

jest reprezentowana przez co najmniej dwóch przedstawicieli w przypadku kolegium 

elektorów i co najmniej jednego przedstawiciela w przypadku senatu. 

15. W przypadku wyborów do senatu, gdy mandatów do obsadzenia jest mniej niż wynosi 

liczba kandydatów, którzy otrzymali równą liczbę głosów, UKW niezwłocznie organizuje 

kolejne (drugie) głosowanie w danym okręgu wyborczym spośród kandydatów, którzy 

otrzymali równą liczbę głosów. Jeżeli w kolejnym (drugim) głosowaniu nie nastąpi 

zmniejszenie liczby kandydatów do liczby mandatów do obsadzenia, UKW niezwłocznie 



organizuje kolejne (trzecie) głosowanie w danym okręgu wyborczym spośród kandydatów, 

którzy otrzymali równą liczbę głosów. Jeżeli w kolejnym (trzecim) głosowaniu nie nastąpi 

zmniejszenie liczby kandydatów do liczby mandatów do obsadzenia, UKW  niezwłocznie 

organizuje kolejne głosowania w danym okręgu wyborczym spośród kandydatów, którzy 

otrzymali równą liczbę głosów, aż do chwili obsadzenia wszystkich mandatów. 

Przed trzecim głosowaniem, mogą zostać zgłoszeni nowi kandydaci do senatu, na zasadach 

określonych w ust. 6-7. 

16. W przypadku wyborów do kolegium elektorów, gdy mandatów do obsadzenia jest mniej 

niż wynosi liczba kandydatów, którzy otrzymali równą liczbę głosów, UKW niezwłocznie 

organizuje kolejne (drugie) głosowanie w danym okręgu wyborczym spośród kandydatów, 

którzy otrzymali równą liczbę głosów. Jeżeli w kolejnym (drugim) głosowaniu nie nastąpi 

zmniejszenie liczby kandydatów do liczby mandatów do obsadzenia, UKW niezwłocznie 

organizuje kolejne (trzecie) głosowanie w danym okręgu wyborczym spośród kandydatów, 

którzy otrzymali równą liczbę głosów. Jeżeli w kolejnym (trzecim) głosowaniu nie nastąpi 

zmniejszenie liczby kandydatów do liczby mandatów do obsadzenia, UKW niezwłocznie 

organizuje kolejne głosowania w danym okręgu wyborczym spośród kandydatów, którzy 

otrzymali równą liczbę głosów, aż do chwili obsadzenia wszystkich mandatów. 

Przed trzecim głosowaniem, mogą zostać zgłoszeni nowi kandydaci do kolegium 

elektorów, na zasadach określonych w ust. 6-7.  

17. W przypadku wyborów do kolegium elektorów lub senatu, gdy wszystkie mandaty 

w danym okręgu wyborczym nie zostaną obsadzone, UKW niezwłocznie organizuje 

kolejne (drugie) głosowanie w danym okręgu wyborczym. Przed drugim głosowaniem 

zgłaszani są nowi kandydaci do kolegium elektorów lub senatu, na zasadach określonych 

w ust. 6-7. W przypadku dalszego braku rozstrzygnięcia wyborów do kolegium elektorów 

lub senatu, postanowienia ust. 15-16 stosuje się odpowiednio. 

18. Wyniki wyborów do kolegium elektorów lub senatu, UKW niezwłocznie podaje 

do wiadomości wspólnoty Uczelni. 

 

VI. WYBORY REKTORA 

Etap I. Postępowanie w sprawie wyłonienia kandydatów do pełnienia funkcji rektora 

§ 7 

1. Rada Uczelni, zgodnie z terminarzem wyborów, ogłasza rozpoczęcie postępowania 

w sprawie wyłonienia kandydatów do pełnienia funkcji rektora oraz określa szczegółowy 

regulamin postępowania, uwzględniając ust. 2-4. 



2. Kandydaci do pełnienia funkcji rektora składają przewodniczącemu rady Uczelni pisemną 

zgodę na kandydowanie, oświadczenie o spełnianiu ustawowych warunków do pełnienia 

funkcji rektora, program wyborczy oraz inne dokumenty przewidziane w regulaminie 

postępowania. Wzory zgody i oświadczenia stanowią załącznik nr 4 do Regulaminu. 

3. Rada Uczelni, zgodnie z terminarzem wyborów, przedstawia przewodniczącemu senatu listę 

kandydatów do pełnienia funkcji rektora. 

4. Senat, zgodnie z terminarzem wyborów, opiniuje przedstawionych przez radę Uczelni 

kandydatów do pełnienia funkcji rektora. 

5. Rada Uczelni, zgodnie z terminarzem wyborów, wskazuje UKW kandydatów do pełnienia 

funkcji rektora, po zaopiniowaniu przez senat. 

 

Etap II. Głosowanie 

§ 8 

1. Wyboru rektora dokonuje kolegium elektorów na posiedzeniu wyborczym, bezwzględną 

większością ważnych głosów, przy obecności co najmniej dwóch trzecich składu kolegium 

elektorów. 

2. Przez bezwzględną większość głosów rozumie się, że do wyboru rektora niezbędne jest, 

żeby kandydat uzyskał co najmniej o jeden głos więcej „Za” od sumy pozostałych ważnie 

oddanych głosów „Przeciw” i „Wstrzymuję się”. 

3. Przewodniczący UKW może na posiedzenie kolegium elektorów zaprosić urzędującego 

rektora oraz przewodniczącego rady Uczelni w charakterze obserwatorów bez prawa głosu. 

4. Posiedzenie kolegium elektorów zwołuje i otwiera przewodniczący UKW, który: 

1) stwierdza prawidłowość zwołania posiedzenia wyborczego; 

2) przedstawia listę kandydatów do objęcia funkcji rektora, wskazanych przez radę Uczelni; 

3) przeprowadza wybór:  

a) komisji skrutacyjnej w składzie pięciu osób, 

b) przewodniczącego kolegium elektorów z grona elektorów niekandydujących 

do objęcia funkcji rektora,  

c) sekretarza posiedzenia wyborczego. 

5. W głosowaniu, o których mowa w ust. 4 pkt 3 lit. a, rolę komisji skrutacyjnej pełnią 

członkowie UKW wyznaczeni przez przewodniczącego UKW w liczbie 6 osób, po jednej 

z każdej grupy wskazanej w § 42 ust. 3 Statutu Uczelni. 

6. Głosowanie odbywa się na kartach do głosowania przygotowanych przez UKW.  



7. Karta do głosowania jest ważna, jeżeli jest ostemplowana, opatrzona datą, nazwą i numerem 

głosowania. Na karcie jest zamieszczona lista kandydatów w porządku alfabetycznym 

z umieszczonymi obok kwadratami na wstawienie znaku „X”. Wzór karty do głosowania 

określa załącznik nr 5 do Regulaminu. 

8. Głos uważa się za ważny, jeżeli na karcie do głosowania, przy nazwisku każdego 

z kandydatów zostanie postawiony znak „X” tylko w jednym kwadracie oznaczonym 

słowem „Za” albo słowem „Przeciw”, albo słowem „Wstrzymuję się”. Przez znak „X” 

rozumie się dwie linie przecinające się wewnątrz kwadratu.  

9. W przypadku uzyskania przez więcej niż jednego kandydata większości bezwzględnej, 

rektorem zostaje kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów „Za” (bez głosów 

wstrzymujących się i przeciwnych). W przypadku uzyskania przez kandydatów, którzy 

uzyskali bezwzględną większość głosów, równej liczby głosów „Za” przeprowadza się 

powtórzone głosowanie pomiędzy tymi kandydatami na tym samym posiedzeniu 

wyborczym.  

10. W przypadku, gdy kandydatów wskazanych przez radę Uczelni, było co najmniej trzech 

i żaden z kandydatów nie uzyskał bezwzględnej większości głosów, głosowanie zostaje 

powtórzone na tym samym posiedzeniu kolegium elektorów, spośród dwóch kandydatów, 

którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów, a w przypadku równej liczby głosów - 

uwzględnia się wszystkich kandydatów, którzy uzyskali równą liczbę głosów. 

11. W przypadku niedokonania wyboru rektora po przeprowadzeniu powtórzonego 

głosowania, o którym mowa w ust. 9 i 10, przewodniczący UKW zawiadamia radę Uczelni, 

która wskazuje nowych kandydatów na rektora, według ponownej procedury. Rada Uczelni 

nie może ponownie wskazać kandydatów, którzy przez nią zostali wskazani zgodnie z § 7 

ust. 5. 

12. Przewodniczący kolegium elektorów zamyka posiedzenie w przypadku: 

1) dokonania wyboru rektora; 

2) zakończenia głosowania bez uzyskania wymaganej większości głosów w przypadku, 

gdy kandydatów było nie więcej niż dwóch; 

3) zakończenia powtórzonego głosowania, o którym mowa w ust. 9 i 10, bez uzyskania 

wymaganej większości głosów; 

4) stwierdzenia braku kworum, o którym mowa w ust. 1. 

13. W przypadku określonym w ust. 12 pkt 1, przewodniczący posiedzenia wyborczego 

kolegium elektorów niezwłocznie zawiadamia ministra właściwego do spraw szkolnictwa 

wyższego i nauki o wyborze rektora. 



14. W przypadku określonym w ust. 12 pkt 2 albo 3, przewodniczący UKW zawiadamia radę 

Uczelni, która wskazuje nowych kandydatów na rektora. Rada Uczelni nie może ponownie 

wskazać kandydatów, którzy zostali przez nią wskazani zgodnie z § 7 ust. 5 Regulaminu. 

15. W przypadku określonym w ust. 12 pkt 4, przewodniczący UKW zwołuje kolejne 

posiedzenie kolegium elektorów w terminie nie dłuższym niż trzy dni. 

16. Wyniki wyborów rektora, UKW niezwłocznie podaje do wiadomości wspólnoty Uczelni. 

 

VII. NIEOBSADZENIE MANDATU REKTORA 

§ 9 

W przypadku niedokonania wyboru rektora do dnia 1 września roku wyborów, obowiązki 

rektora, do czasu wyboru rektora, pełni najstarszy członek senatu posiadający co najmniej 

stopień doktora habilitowanego. 

 

VIII. ZASTRZEŻENIA 

§ 10 

1. Zastrzeżenia dotyczące przebiegu wyborów należy składać do UKW w formie pisemnej 

w trakcie wyborów lub nie później niż w terminie siedmiu dni od daty ogłoszenia wyników 

wyborów. 

2. UKW rozpatruje zastrzeżenia w terminie 7 dni i podejmuje w tej kwestii uchwałę. 

3. W przypadku stwierdzenia nieważności wyborów, uchwałę UKW niezwłocznie zatwierdza 

senat w głosowaniu tajnym większością dwóch trzecich głosów w obecności co najmniej 

trzech czwartych członków senatu, na posiedzeniu nadzwyczajnym. 

4. W przypadku zatwierdzenia nieważności wyborów, UKW przygotowuje niezwłocznie nowy 

terminarz wyborów. Wybory powinny zakończyć się nie później niż w terminie 2 miesięcy 

od dnia zatwierdzenia nieważności wyborów, o którym mowa w ust. 3. 

5. Do procedury wyborów ustalonych zgodnie z terminarzem, o którym mowa w ust. 4, stosuje 

się odpowiednio przepisy statutu Uczelni oraz Regulaminu, z zastrzeżeniem, że terminy 

na dokonywanie czynności ulegają skróceniu zgodnie z ogłoszeniem przewodniczącego 

UKW. 

IX. STWIERDZENIE WAŻNOŚCI WYBORÓW 

§ 11 

1. UKW stwierdza ważność wyborów rektora, kolegium elektorów i członków senatu w formie 

uchwały. 



2. Przewodniczący UKW, w przypadkach tego wymagających, wydaje zaświadczenie 

o wyborze. Wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 6 do Regulaminu. 

 

X. WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE 

§ 12 

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu rektora, członka kolegium elektorów lub członka senatu 

przeprowadza się wybory uzupełniające.  

2. Do wyborów uzupełniających na rektora, członka senatu lub członka kolegium elektorów 

stosuje się odpowiednio przepisy Regulaminu. 

 

XI. PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 13 

W sprawach nieuregulowanych w Ustawie, Statucie Uczelni lub Regulaminie, dotyczących 

wyborów na rektora, członka kolegium elektorów lub członka senatu decyzje w formie uchwały 

podejmuje UKW. 

 

  



Załącznik nr 1 do Regulaminu Wyborczego Politechniki Białostockiej 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

kandydata do Kolegium Elektorów/ Senatu Politechniki Białostockiej1) 

 

Imię i nazwisko kandydata: …………………………………………………………………….. 

Stopień lub tytuł naukowy lub w zakresie sztuki1) kandydata: ………………………………….  

Zajmowane stanowisko kandydata: ……………………………………………………………..  

Wydział/Instytut/Jednostka1) ...…………………………………………………………………. 

 

Kandydat reprezentuje grupę2):  

1) profesorowie i profesorowie Uczelni 

2) nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowiskach innych niż wskazane w pkt 1 

3) pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi 

 

Osoba zgłaszająca: 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………….. 

Zajmowane stanowisko: ……….……………………………………………………………….  

Wydział/Instytut/Jednostka1) …..……..……………………………………………..…………. 

 

 

………………………………………… 

(czytelny podpis zgłaszającego) 

 

 

W załączeniu: 

- zgoda i oświadczenie kandydata na członka Senatu Politechniki Białostockiej (załącznik nr 2 

do Regulaminu Wyborczego Politechniki Białostockiej). 

 

 
1)niewłaściwe skreślić 
2)zaznaczyć właściwe 

 

 

 

 

 

  



Załącznik nr 2 do Regulaminu Wyborczego Politechniki Białostockiej 

 

………………………………………… 

Imię i nazwisko 

 

………………………………………… 

Jednostka organizacyjna 

 

………………………………………… 

Dane do kontaktu 

 

ZGODA NA KANDYDOWANIE W WYBORACH  

DO KOLEGIUM ELEKTORÓW/ SENATU1) 

 

Wyrażam zgodę na kandydowanie w wyborach do 2) …………………………………… 

Politechniki Białostockiej, zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85) oraz Statutem Politechniki Białostockiej (Uchwała 

Nr 453/XXVI/XV/2019 Senatu Politechniki Białostockiej z dnia 27 czerwca 2019 roku 

w sprawie uchwalenia Statutu Politechniki Białostockiej). 

 

…………………………………… 

data i podpis kandydata 

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW DO OBJĘCIA FUNKCJI  

CZŁONKA KOLEGIUM ELEKTORÓW/ CZŁONKA SENATU1)  

POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ 

 

Ja, niżej podpisany/a  

………………………………………………………………………………………………....... 

     (imię i nazwisko, dane do kontaktu)  

 

oświadczam, że spełniam warunki do pełnienia funkcji2) 

……………………………………………… określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85) oraz Statucie Politechniki 

Białostockiej (Uchwała Nr 453/XXVI/XV/2019 Senatu Politechniki Białostockiej z dnia 

27 czerwca 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Politechniki Białostockiej), a mianowicie: 

1) mam pełną zdolność do czynności prawnych; 

2) korzystam z pełni praw publicznych; 

3) nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe; 

4) nie byłem/am karany/a karą dyscyplinarną; 

5) w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowałem/am w organach 

bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. 

o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 



oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 430, z późn. zm.), nie pełniłem/am 

w nich służby ani nie współpracowałem/am z tymi organami; 

6) nie ukończę 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji. 

 

 
3)Jednocześnie oświadczam, że: 

1) nie pełnię funkcji organu Politechniki Białostockiej ani innej uczelni; 

2) nie jestem członkiem rady innej uczelni; 

3) nie jestem zatrudniony/a w administracji publicznej. 

 

Zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o wszelkich zmianach w zakresie wyżej 

wymienionych okoliczności. 

 

Zobowiązuję się z chwilą kandydowania do kolegium elektorów/senatu1) złożyć rezygnację 

z pełnienia funkcji członka Uczelnianej Komisji Wyborczej.4) 

 

Zobowiązuję się, niezwłocznie po wyborze2) do ….……………………………………………: 

złożyć oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. 

o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz 

treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 430, z późn. zm.), dotyczące pracy lub służby 

w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 

22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. lub informację o uprzednim złożeniu oświadczenia 

lustracyjnego.5). 

 

 

 

…………………………………… 

data i podpis kandydata 

 

 

 
1) niewłaściwe skreślić 
2) należy wpisać odpowiednie: kolegium elektorów/ senatu 
3) dotyczy kandydowania do kolegium elektorów 
4) dotyczy kandydatów pełniących funkcję członka Uczelnianej Komisji Wyborczej 
5) dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r. 

 

 

  



Załącznik nr 3 do Regulaminu Wyborczego Politechniki Białostockiej 

 

WZÓR KARTY DO GŁOSOWANIA  

KOLEGIUM ELEKTORÓW/ SENATU 

(jeden kandydat) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3a do Regulaminu Wyborczego Politechniki Białostockiej 

KARTA DO GŁOSOWANIA 

w wyborach 

 

przedstawicieli do ………………………………………………….. 

z okręgu wyborczego …………………………………………………………………………. 

na kadencję 20…. – 20… 

przeprowadzonych w dniu ………………… 

 

Głosowanie nr ............  

 

      ZA     PRZECIW  

Imię i nazwisko kandydata (dyscyplina)                □                            □  

 

 

 

Instrukcja 
Głos jest ważny, jeżeli znak „X” zostanie postawiony tylko w jednym kwadracie obok nazwiska kandydata. 

Przez znak „X” rozumie się dwie linie przecinające się wewnątrz kwadratu. 

 

 

 



 

WZÓR KARTY DO GŁOSOWANIA  

KOLEGIUM ELEKTORÓW/ SENATU 

(wielu kandydatów) 

 

KARTA DO GŁOSOWANIA 

w wyborach 

 

przedstawicieli do ………………………………………………….. 

z okręgu wyborczego …………………………………………………………………………. 

na kadencję 20…. – 20… 

przeprowadzonych w dniu ………………… 

 

Głosowanie nr ............  

 

1. Imię i nazwisko kandydata (dyscyplina)  □ 

2. Imię i nazwisko kandydata (dyscyplina)        □  
3. Imię i nazwisko kandydata (dyscyplina)  □ 
4. …………………………… 
5. …………………………… 

 

 

 

Instrukcja 
Głos jest ważny, jeżeli znak „X” zostanie postawiony w kwadracie obok nazwiska co najmniej jednego 

kandydata. Przez znak „X” rozumie się dwie linie przecinające się wewnątrz kwadratu. Z tej grupy 

kandydatów można wybrać …….. przedstawicieli (…….. mandaty).  

 

 

 



Załącznik nr 4 do Regulaminu Wyborczego Politechniki Białostockiej 

 

………………………………………… 

Imię i nazwisko 

 

………………………………………… 

Jednostka organizacyjna 

 

………………………………………… 

Dane do kontaktu 

 

ZGODA NA KANDYDOWANIE W WYBORACH  

NA REKTORA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ 

 

Wyrażam zgodę na kandydowanie w wyborach na Rektora Politechniki Białostockiej, zgodnie 

z ustawą z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 85), Statutem Politechniki Białostockiej (Uchwała Nr 453/XXVI/XV/2019 Senatu 

Politechniki Białostockiej z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu 

Politechniki Białostockiej). 

 

…………………………………… 

 

data i podpis kandydata 

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW DO OBJĘCIA  

FUNKCJI REKTORA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ 

 

Ja, niżej podpisany/a  

………………………………………………………………………………………………....... 

     (imię i nazwisko)  

 

oświadczam, że spełniam warunki do pełnienia funkcji Rektora Politechniki Białostockiej, 

określone  

w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 

85) oraz Statucie Politechniki Białostockiej (Uchwała Nr 453/XXVI/XV/2019 Senatu 

Politechniki Białostockiej z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu 

Politechniki Białostockiej), a mianowicie: 

1) mam pełną zdolność do czynności prawnych; 

2) korzystam z pełni praw publicznych; 

3) nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe; 

4) nie byłem/am karany/a karą dyscyplinarną; 



5) w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowałem/am w organach 

bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. 

o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 

oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 430, z późn. zm.), nie pełniłem/am w 

nich służby ani nie współpracowałem/am z tymi organami; 

6) posiadam co najmniej stopień doktora habilitowanego; 

7) nie ukończę 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji.  

 

Zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o wszelkich zmianach w zakresie wyżej 

wymienionych okoliczności. 

 

Zobowiązuję się z chwilą kandydowania do pełnienia funkcji Rektora Politechniki 

Białostockiej złożyć rezygnację z pełnienia funkcji członka Uczelnianej Komisji Wyborczej.1) 

 

Zobowiązuję się, niezwłocznie po wyborze na Rektora Politechniki Białostockiej, złożyć 

oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu 

informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych 

dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 430, z późn. zm.), dotyczące pracy lub służby w organach 

bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. 

do dnia 31 lipca 1990 r. lub informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego.2) 

 

 

……………………………………

   

      data i podpis kandydata 

 

 

 

 

 
1) dotyczy kandydatów pełniących funkcję członka Uczelnianej Komisji Wyborczej 
2) dotyczy osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. 

  



Załącznik nr 5 do Regulaminu Wyborczego Politechniki Białostockiej 

 

KARTA DO GŁOSOWANIA  

REKTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARTA DO GŁOSOWANIA 

w wyborach 

 

REKTORA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ 

na kadencję 20…. – 20.… 

przeprowadzonych w dniu ………………… 

 

Głosowanie nr ............  

 

                 ZA  PRZECIW  WSTRZYMUJĘ SIĘ 

1. Imię i nazwisko kandydata      □     □   □ 

2. Imię i nazwisko kandydata      □     □   □ 
3. ………………………... 

4. ………………………... 
 

Instrukcja 

Głos jeśli ważny, jeżeli na karcie do głosowania, przy nazwisku każdego z kandydatów zostanie 

postawiony znak „X” tylko w jednym kwadracie oznaczonym słowem „Za” albo słowem 

„Przeciw” albo słowem „Wstrzymuję się”. Przez znak „X” rozumie się dwie linie przecinające się 

wewnątrz kwadratu. 

 



Załącznik nr 6 do Regulaminu Wyborczego Politechniki Białostockiej 
 

 

 

 

ZAŚWIADCZENIE 

 

o wyborze na …………………………………………… 

 

Zgodnie z Uchwałą Uczelnianej Komisji Wyborczej Politechniki Białostockiej nr ………… w sprawie 

stwierdzenia ważności wyboru …………………………………………………………………………*, 

zaświadcza się, że: 

 

Pan/Pani 

 

…………………………………………………………… 

 

został/a wybrany/a na …………………………………………………………………………………* 

 

 

 

 

Przewodniczący  

Uczelnianej Komisji Wyborczej 

Politechniki Białostockiej 

 

 

……………………………………… 

 

 

 

 

Białystok, dnia ………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*należy wpisać odpowiednie: członka kolegium elektorów/ senatora/ rektora 


