UCHWAŁA NR 197/LII/12
Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie
z dnia 14 grudnia 2012 r.
w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej
Na wniosek Rektora PWSZ w Głogowie, na podstawie § 55 ust. 1 i § 56 pkt. 1 Statutu Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie, Senat postanawia:

§1
Powołać Uczelnianą Komisję Wyborczą do przeprowadzenia wyborów Władz Uczelni na
kadencję 2013-2017, w składzie:
− Zbigniew Rybka
- nauczyciel akademicki,
− Jerzy Herberger
- nauczyciel akademicki,
− Jolanta-Małgorzata Hałasa - nauczyciel akademicki,
− Ewelina Zdonek-Rolla
- przedstawiciel pozostałych pracowników,
− Wojciech Stroczyński
- przedstawiciel studentów.
§2
1. Uczelniana Komisja Wyborcza wykonuje zadania określone w Statucie PWSZ w Głogowie.
2. Z posiedzeń Komisji sporządza się protokoły.
3. Wszystkie dokumenty powstałe w wyniku prac Komisji w związku z przeprowadzonymi
wyborami mają charakter poufny i po zakończeniu prac podlegają archiwizacji.
§3
1. Uczelniana Komisja Wyborcza pracuje w oparciu o Regulamin Wyborczy, którego treść
stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
2. Obsługę administracyjną Komisji, w tym spis osób posiadających czynne i bierne prawo
wyborcze, zapewnia Rektor.
§4
Uczelniana Komisja Wyborcza działa do czasu powołania nowej komisji wyborczej.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Rektorowi PWSZ w Głogowie.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały nr 197/LII/12

Regulamin Wyborczy
Uczelnianej Komisji Wyborczej
§1
Kadencja organów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie, których wyborów
dotyczy niniejszy Regulamin, rozpocznie się 1 września 2013 roku a zakończy 31 sierpnia
2017 roku.
§2
Przebieg wyborów organów PWSZ w Głogowie nadzoruje Uczelniana Komisja Wyborcza.
§3
1. W skład Uczelnianej Komisji Wyborczej wchodzą:
• trzej przedstawiciele nauczycieli akademickich,
•

przedstawiciel pozostałych pracowników,

•

przedstawiciel samorządu studenckiego.

2. Członek Uczelnianej Komisji Wyborczej nie może kandydować na stanowisko organu
jednoosobowego lub członka wybieralnego organu kolegialnego.
3. Mandat komisji i jej członków wygasa z dniem powołania nowej Uczelnianej Komisji
Wyborczej.
§4
1. Pierwsze posiedzenie Uczelnianej Komisji Wyborczej zwołuje Rektor.
2. Rektor zawiadamia o terminie pierwszego zebrania wyborczego w sposób ogólnie dostępny co najmniej 7 dni przed terminem zebrania.
§5
Do zadań Uczelnianej Komisji Wyborczej należy realizacja zadań ustalonych w § 57 Statutu,
a ponadto:
•

Załatwianie spraw związanych z odwołaniami od decyzji instytutowych komisji wyborczych,

•

Ustalenie kalendarza czynności wyborczych,

•

Nadzór nad prawidłowym przebiegiem wyborów realizowanych przez instytutowe
komisje wyborcze oraz zabezpieczenie dokumentacji wyborczej,

•

Unieważnienie wyborów w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego ich przebiegu,
a także zarządzenie powtórzenia unieważnionych czynności wyborczych w nowym
terminie.
§6

Wybory odbywają się przy zachowaniu zasad określonych w § 53 Statutu, a także reguły, że
kandydat może być wpisany na listę wyborczą tylko po wyrażeniu zgody na kandydowanie.
W przypadku kandydata nieobecnego podczas wyborów zgoda musi być wyrażona na piśmie.
§7
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 lipca
2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (DzU nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz Statutu
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie.

