
REGULAMIN WYBORCZY  

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II 

 

Na podstawie § 46 Statutu KUL przyjętego uchwałą Senatu z 25 kwietnia 2019 r. 

stanowi się, co następuje: 

 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 
Regulamin określa zasady i tryb zgłaszania kandydatów, przeprowadzania wyborów oraz 

warunków ważności wyboru w wyborach: 

1) rektora,  

2) członków senatu,  

3) dziekanów,  

4) członków zgromadzeń wydziałowych, 

5) innych organów kolegialnych wybieranych na Uniwersytecie. 

 

§ 2 
Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1) wyborach – należy przez to rozumieć wybory rektora, członków senatu, dziekanów, 

członków zgromadzeń wydziałowych oraz innych organów kolegialnych wybieranych na 

Uniwersytecie; 

2) Statucie KUL – należy przez to rozumieć Statut KUL przyjęty uchwałą Senatu z 25 kwietnia 

2019 r. 

 

§ 3 
W wyborach można głosować tylko osobiście i tylko jeden raz. 

 

§ 4 
Wybory są powszechne, bezpośrednie, większościowe i odbywają się w głosowaniu tajnym. 

 

§ 5 
Prawa wyborcze studentów i doktorantów oraz tryb i zasady wyboru ich przedstawicieli do senatu 

oraz innych organów kolegialnych wybieranych na Uniwersytecie określają odrębne regulaminy. 

 

PRAWA WYBORCZE 

 

§ 6 
Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) mają: 

1) w wyborach na członka Senatu: 

a)  w przypadku wyborów przedstawicieli pracowników badawczych, badawczo-

dydaktycznych i dydaktycznych nieposiadających tytułu naukowego profesora lub 

stopnia naukowego doktora habilitowanego - wyłącznie pracownicy badawczy, 

badawczo-dydaktyczni i dydaktyczni nieposiadający tytułu naukowego profesora lub 

stopnia naukowego doktora habilitowanego, zatrudnieni na Uniwersytecie w 

podstawowym miejscu pracy, na podstawie umowy o pracę; 

b) w przypadku wyborów przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami 

akademickimi – wyłącznie pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi, 

zatrudnieni na Uniwersytecie na podstawie umowy o pracę; 

2) w wyborach do zgromadzenia wydziałowego przedstawiciela pracowników wydziału 

niebędących nauczycielami akademickimi – wyłącznie pracownicy danego wydziału 



niebędący nauczycielami akademickimi, zatrudnieni na Uniwersytecie na podstawie umowy 

o pracę. 

 

§ 7 
Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) ma: 

1) w wyborach na rektora – nauczyciel akademicki posiadający tytuł naukowy profesora, 

zatrudniony na Uniwersytecie w podstawowym miejscu pracy na czas nieokreślony, 

spełniający warunki, o których mowa w § 26 ust. 2 statutu; 

2) w wyborach na członka Senatu: 

a) pracownik badawczy, badawczo-dydaktyczny lub dydaktyczny nieposiadający tytułu 

naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego zatrudniony na 

Uniwersytecie w pełnym wymiarze czasu pracy, dla którego Uniwersytet jest 

podstawowym miejscem pracy; 

b) pracownik niebędący nauczycielem akademickimi zatrudniony na Uniwersytecie w 

pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę; 

3) w wyborach na dziekana – nauczyciel akademicki posiadający tytuł naukowy profesora lub 

stopień naukowy doktora habilitowanego, zatrudniony na Uniwersytecie w podstawowym 

miejscu pracy na czas nieokreślony, spełniający kryteria, o których mowa w § 37 statutu; 

4) w wyborach na członka zgromadzenia wydziałowego – pracownik danego wydziału 

niebędący nauczycielem akademickim, zatrudniony na Uniwersytecie na podstawie umowy o 

pracę; 

5) w wyborach na członka rady szkoły doktorskiej – pracownik danego instytutu, będący 

nauczycielem akademickim posiadającym tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy 

doktora habilitowanego, zatrudniony na Uniwersytecie w pełnym wymiarze czasu pracy, dla 

którego Uniwersytet jest podstawowym miejscem pracy; 

6) w wyborach na członka komisji dyscyplinarnej do spraw pracowników – nauczyciel 

akademicki, zatrudniony na Uniwersytecie w podstawowym miejscu pracy, na podstawie 

umowy o pracę na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze czasu pracy 

 

§ 8 
Czynne prawo wyborcze i bierne prawo wyborcze do innych organów kolegialnych wybieranych na 

Uniwersytecie regulują odrębne przepisy. 

 

ZARZĄDZANIE WYBORÓW 

 

§ 9 
1. Posiedzenie wyborcze senatu, celem wyboru nowego rektora, zwołuje urzędujący rektor, 

wyznaczając termin wyborów przypadający w miesiącu maju w ostatnim roku kadencji 

urzędującego rektora. 

2. W razie wygaśnięcia mandatu lub odwołania rektora przed upływem kadencji, posiedzenie 

wyborcze senatu zwołuje osoba pełniąca funkcje rektora zgodnie z § 28 ust. 9 Statutu KUL. 

Termin posiedzenia musi przypadać nie wcześniej niż w ciągu miesiąca i nie później niż w ciągu 

trzech miesięcy od stwierdzenia wygaśnięcia mandatu lub odwołania rektora. 

 

§ 10 
1. Wyborów do senatu przedstawicieli każdej dyscypliny podlegającej ewaluacji jakości 

działalności naukowej dokonuje rada instytutu na posiedzeniu zwołanym zgodnie z regulaminem 

instytutu. Termin posiedzenia wyborczego rady instytutu musi przypadać w miesiącu czerwcu  

roku, w którym upływa kadencja Senatu. 

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Senatu, o którym mowa w ust. 1, dyrektor instytutu, 

w ciągu 14 dni od dnia stwierdzenia wygaśnięcia mandatu, wyznacza termin posiedzenia 

wyborczego rady instytutu przypadający nie wcześniej niż w ciągu miesiąca i nie później niż w 



ciągu dwóch miesięcy od stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka senatu. 

3. Wybory do Senatu przedstawiciela pracowników badawczych, badawczo-dydaktycznych i 

dydaktycznych nieposiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora 

habilitowanego oraz przedstawiciela pracowników Uniwersytetu niebędących nauczycielami 

akademickimi zarządza Rektor nie później niż do 30 kwietnia roku, w którym upływa kadencja 

Senatu, wyznaczając termin wyborów przypadający w miesiącu czerwcu roku, w którym upływa 

kadencja Senatu. 

4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Senatu, o którym mowa w ust. 3, Rektor zarządza 

wybory uzupełniające w ciągu 14 dni od dnia stwierdzenia wygaśnięcia mandatu. Rektor 

wyznacza termin wyborów uzupełniających przypadający nie wcześniej niż w ciągu miesiąca i 

nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka senatu. 

 

§ 11 

1. Wyboru dziekana dokonuje zgromadzenie wydziałowe, zwołane przez urzędującego dziekana. 

Termin posiedzenia zgromadzenia wydziałowego musi przypadać w miesiącu czerwcu roku, w 

którym upływa kadencja senatu. 

2. Zgromadzeniu wydziałowemu przewodniczy dziekan. W przypadku, gdy jest on kandydatem na 

dziekana, zgromadzeniu przewodniczy najstarszy wiekiem pracownik wydziału, będący 

nauczycielem akademickim, posiadający stopnień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł 

naukowy profesora. 

3. W przypadku wygaśnięcia mandatu lub odwołania dziekana, Rektor, w ciągu 30 dni od dnia 

stwierdzenia wygaśnięcia mandatu lub odwołania, wyznacza termin posiedzenia zgromadzenia 

wydziałowego, przypadający nie wcześniej niż w ciągu miesiąca i nie później niż w ciągu dwóch 

miesięcy od stwierdzenia wygaśnięcia lub odwołania dziekana. Powyższe terminy mogą być 

zmienione za zgodą Senatu. 

4. W zakresie nie uregulowanym w Statucie KUL oraz niniejszym regulaminie, do posiedzenia 

zgromadzenia wydziałowego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące posiedzeń instytutów. 

 

§ 12 

 

Wybory do zgromadzenia wydziałowego przedstawiciela pracowników wydziału niebędących 

nauczycielami akademickimi zarządza Rektor na wniosek dziekana, nie później niż do 31 marca 

roku, w którym upływa kadencja dziekana, wyznaczając termin wyborów przypadający w 

miesiącu maju roku, w którym upływa kadencja dziekana. 

 

§ 13 

 

Do wyborów przedstawicieli dyscypliny naukowej do rady szkoły doktorskiej oraz do wyborów 

nauczycieli akademickich na członków komisji dyscyplinarnej do spraw pracowników, stosuje 

się odpowiednio § 10 ust. 1 i 2. 

 

UCZELNIANA KOMISJA WYBORCZA 

 

§ 14 
1. Uczelniana Komisja Wyborcza, zwana dalej Komisją, organizuje, przeprowadza i czuwa nad 

prawidłowym przebiegiem, ustala i ogłasza wyniki wyborów, o których mowa w § 10 ust. 3 i 4, 

§ 12 oraz § 13. 

2. Komisję powołuje Rektor na okres swojej kadencji. 

3. Komisja liczy 3 członków. 

4. Członkiem Komisji nie może być osoba kandydująca w wyborach.  

5. W celu właściwego przeprowadzenia wyborów Komisja może powoływać: 

1) wydziałowe komisje wyborcze na poszczególnych wydziałach; 



2) komisje wyborcze obwodów pozawydziałowych.  

6. Komisja wykonuje swoje funkcje przy pomocy Działu Organizacyjno-Prawnego KUL. 

7. Szczegółowe zasady funkcjonowania Komisji określa odrębny Regulamin. 

8. Zakres obowiązków wydziałowych komisji wyborczych i komisji wyborczych obwodów 

pozawydziałowych określa Komisja w drodze zarządzenia. 

 

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW 

 

§ 15 
1. Kandydatów do funkcji rektora może zgłaszać Wielki Kanclerz oraz grupa co najmniej 3 

członków senatu, w terminie nie późniejszym niż 14 dni od dnia wyznaczenia terminu 

posiedzenia wyborczego senatu.  

2. W przypadku wyborów, o których mowa w § 10 ust. 1 i 2 i § 13, osoba posiadająca bierne prawo 

wyborcze może zgłosić swoją kandydaturę, w terminie nie późniejszym niż 14 dni od dnia 

wyznaczenia terminy zgromadzenia wyborczego rady instytutu. 

3. W przypadku wyborów dziekana osoba posiadająca bierne prawo wyborcze może zgłosić 

Komisji swoją kandydaturę w terminie nie późniejszym niż 14 dni od dnia wyznaczenia terminu 

zgromadzenia wydziałowego. 

4. W przypadkach wyborów, o których mowa w ust. 2 i 3, kandydatów może zgłosić, również 

osoba posiadająca czynne prawo wyborcze. Zgłoszenia dokonuje się odpowiednio do dyrektora 

instytutu albo do dziekana.  

5. W przypadku wyborów, o których mowa w § 10 ust. 3 i 4, § 12 oraz § 13osoba posiadająca 

bierne prawo wyborcze może zgłosić Komisji swoją kandydaturę w terminie nie późniejszym niż 

14 dni od dnia zarządzenia wyborów przez Rektora.  

6. Zgłoszenie kandydata następuje na piśmie. 

7. Zgłoszenie powinno zawierać: 

1) imię i nazwisko kandydata; 

2) określenie tytułu zawodowego, stopnia naukowego lub tytułu naukowego kandydata;  

3) nazwę wydziału lub innej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu, w której kandydat jest 

zatrudniony. 

8. W przypadkach wskazanych w ust. 1 i 4 do zgłoszenia należy dołączyć pisemną zgodę osoby 

wskazywanej jako kandydat. 

 

KARTY DO GŁOSOWANIA 

 

§ 16 
1. Drukowanie kart do głosowania zarządza Komisja. 

2. Na karcie do głosowania umieszcza się w kolejności alfabetycznej nazwiska i imiona 

kandydatów właściwie zgłoszonych.  

3. Na każdej karcie do głosowania zamieszcza się zwięzłą informację odnośnie do sposobu 

głosowania. 

4. Karta do głosowania powinna być zadrukowana tylko z jednej strony. Wielkość i rodzaj czcionki 

powinny być jednakowe dla oznaczenia nazwisk i imion wszystkich kandydatów. 

5. Wzór karty do głosowania ustala Uczelniana Komisja Wyborcza. 

 

§ 17 
Jeżeli po wydrukowaniu kart kandydat zrezygnuje z ubiegania się o wybór, nazwisko i imię 

kandydata pozostawia się na wydrukowanych kartach do głosowania. Informację o rezygnacji 

kandydata oraz warunkach decydujących o ważności oddanego głosu na takich kartach podaje się 

do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia Komisji i zapewnia się jego rozplakatowanie w 

miejscach oddawania głosów w dniu głosowania. 

 



PROCEDURA GŁOSOWANIA 

 

§ 18 
1. Wybory, o których mowa w  § 10 ust. 3 i 4, § 12 oraz § 13, odbywają się wyłącznie w dniu lub 

dniach wyborów wskazanych przez Rektora w zarządzeniu. 

2. Głosowanie odbywa się przez oddawanie głosów do urny wystawionej w ogólnie dostępnym dla 

wyborców miejscu. 

3. Głosowanie przez oddanie głosów do urny odbywa się pod nadzorem przedstawiciela Komisji. 

4. Głosowania nie można przerywać. W nadzwyczajnych przypadkach uniemożliwiających 

prawidłowe przeprowadzenie wyborów Komisja może zarządzić przerwanie, wydłużenie lub 

przełożenie głosowania na następny dzień. 

5. Głosowanie odbywa się za pomocą kart do głosowania. 

6. Wyborca głosuje tylko na kandydata lub kandydatów stawiając na karcie do głosowania znak 

„x” w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata. 

 

 

USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA 

 

§ 19 
1. Niezwłocznie po zakończeniu wyborów, o których mowa w § 10 ust. 3 i 4, § 12 oraz § 13, 

Komisja ustala wyniki głosowania. 

2. Przy liczeniu głosów Komisja nie uwzględnia głosów nieważnych. 

3. Głosami nieważnymi są: 

1) głosy, jeżeli na karcie do głosowania postanowiono znak „x” w kratce po lewej stronie 

nazwisk kandydatów w liczbie większej niż liczba mandatów; 

2) głosy, jeżeli na karcie do głosowania nie postawiono znaku „x” w kratce po lewej stronie 

przy nazwisku żadnego z kandydatów;  

3) głosy, jeżeli na karcie do głosowania postawiono w kratce po lewej stronie nazwiska 

kandydata inny znak niż znak „x”. 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW WYBORÓW 

 

§ 20 
1. Niezwłocznie po ustaleniu wyników głosowania, w wyborach, o których mowa w § 10 ust. 3 i 4 

oraz w § 12, Komisja podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów w formie 

obwieszczenia. 

2. Po ustaleniu wyników wyborów Komisja pisemnie informuje osoby wybrane do Senatu lub 

innych organów kolegialnych wybieranych na Uniwersytecie o ich wyborze.  

 

WAŻNOŚĆ WYBORÓW 

 

§ 21 
1. Przeciwko ważności wyborów, o których mowa w § 10 ust. 3 i 4, § 12 oraz § 13, każda osoba 

posiadająca czynne prawo wyborcze może wnieść sprzeciw z powodu naruszenia przepisów 

niniejszego Regulaminu dotyczących głosowania i ustalania wyników głosowania. 

2. Sprzeciw wnosi się na piśmie do Komisji w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników 

wyborów. 

3. Sprzeciwy przeciwko ważności wyborów rozpatruje Rektor. 

4. Rektor stwierdza ważność wyborów gdy: 

1) nie wniesiono żadnych sprzeciwów; 

2) żaden z wniesionych sprzeciwów nie został uwzględniony. 

 



PRZEPISY KOŃCOWE 

 

§ 22 

1. Traci moc regulamin wyborczy KUL przyjęty uchwałą Senatu Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 30 listopada 2006 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu 

wyborczego KUL (660/II/3 ze zm.). 

 

 

§ 23 
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r.  

 

 

Rektor KUL: 

ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński 

 


