
Zasady głosowania w wyborach Dziekana Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i 

Administracji KUL 

 

I. Podstawa Prawna  

 

 Załącznik do Uchwały 805/IV/1 Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana 

Pawła II z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Statutu Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (dalej również jako Statut KUL); 

 Regulamin Wyborczy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 

stanowiący załącznik do uchwały Senatu KUL z dnia 26 września 2019 r. nr 809/II/1 

(Monitor KUL poz. 434/2019) (dalej również jako Regulamin wyborczy KUL); 

 Zarządzenie Nr 3/2020 Dziekana Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i 

Administracji KUL z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie zwołania Zgromadzenia 

Wydziałowego. 

 

 

II. Czynne prawo wyborcze 

 

 zgodnie z § 38 ust. 1 dziekana wydziału wybiera zgromadzenie wydziałowe 

bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do 

głosowania, w głosowaniu tajnym; 

 zgodnie z § 38 ust. 2 2. w skład zgromadzenia wydziałowego wchodzą nauczyciele 

akademiccy zatrudnieni na wydziale, dla których Uniwersytet jest podstawowym 

miejscem pracy, przedstawiciel pracowników wydziału niebędących nauczycielami 

akademickimi i przedstawiciel studentów wskazany przez wydziałowy samorząd 

studentów; 

 zgodnie z § 11 Regulaminy wyborczego KUL wyboru dziekana dokonuje 

zgromadzenie wydziałowe, zwołane przez urzędującego dziekana. Termin posiedzenia 

zgromadzenia wydziałowego musi przypadać w miesiącu czerwcu roku, w którym 

upływa kadencja senatu; 

 

III. W oparciu o wyżej przedstawione regulacje ze szczególnym uwzględnieniem prawa 

do oddania głosu przez wszystkie uprawnione do tego osoby, wybory Dziekana 

WPPKiA odbędą według niżej przedstawionych zasad: 

 

 głosowanie odbędzie się (w formie zdalnej) z wykorzystaniem platformy LimeSurvey; 

 glosowanie zostanie poprzedzone instrukcyjnym spotkaniem na Platformie MS Teams 

w ramach zespołu Zgromadzenie Wydziałowe; 

 karty do głosowania w formie linku do ankiety zostaną rozesłane wszystkim osobom 

uprawnionym do głosowania wyłącznie na adresy w domenie KUL niezależnie od 

ich udziału w spotkani organizowanym za pośrednictwem MS Teams. 

 Obecność na spotkaniu poprzez platformę MS Teams nie warunkuje otrzymania karty 

do głosowania w formie linku do ankiety 

 czas przeznaczony na oddanie głosu to 45 min.  



 wyniki wyborów zostaną ogłoszone na Platformie MS Teams po przeliczeniu głosów 

oraz podpisaniu protokołu przez Członków Wydziałowej Komisji Wyborczej. 

 w przypadku nieuzyskania wymaganej większości przez żadnego ze zgłoszonych 

kandydatów głosowanie zostanie powtórzone; 

 

 


