REGULAMIN WYBORÓW
do organów jednoosobowych i kolegialnych w Politechnice Koszalińskiej
na kadencję 2016 – 2020
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Prawo uczestniczenia w wyborach mają pracownicy uczelni, którym przysługuje prawo wyborcze
według następujących zasad:
a) czynne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym w Uczelni jako
podstawowym miejscu pracy, pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi, studentom
oraz doktorantom,
b) bierne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym w Uczelni jako
podstawowym miejscu pracy, którzy nie ukończyli sześćdziesiątego siódmego roku życia,
a w przypadku osób posiadających tytuł profesora – siedemdziesiątego roku życia, pracownikom
niebędącym nauczycielami akademickimi zatrudnionym w Uczelni w pełnym wymiarze czasu
pracy, studentom oraz doktorantom.
2. Dział Kadr i Spraw Socjalnych sporządza listy pracowników uprawnionych do udziału w wyborach.
3. Wybory przeprowadzają: Komisja Wyborcza Uczelni, Wydziałowe Komisje Wyborcze, Instytutowa
Komisja Wyborcza, Samorząd Studentów oraz Samorząd Doktorantów.
4. Komisje wyborcze są organami niezależnymi, działają na podstawie Prawa o szkolnictwie wyższym,
Statutu
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z harmonogramem wyborów i ustaloną w załącznikach nr 2 i nr 3 liczbą mandatów.
5. Regulamin i harmonogram wyborów podane zostają do publicznej wiadomości w dniu następnym po
zatwierdzeniu przez Senat PK. Ogłoszenia i informacje Komisji Wyborczej Uczelni podawane są do
publicznej wiadomości w formie elektronicznej poprzez umieszczenie informacji na stronie
internetowej Uczelni, umieszczenie na tablicach ogłoszeń w obiektach uczelni: przy ul. Śniadeckich 2,
Racławickiej 15-17 i Kwiatkowskiego 6e oraz drogą mailową do pracowników Politechniki
Koszalińskiej.
6. Komisje wyborcze podejmują bieżące decyzje związane z organizacją i przebiegiem wyborów. Podjęte
w danym dniu decyzje podawane są do wiadomości w dniu następnym do godz. 1000.
7. Do organów kolegialnych zostają wybrani w kolejności kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę
głosów, z zastrzeżeniem art. 71 ust.1 pkt.6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie
Wyższym.
8. Każdemu wyborcy przysługuje prawo złożenia odwołania od ogłoszonej decyzji w terminie i trybie
podanym przez komisję wyborczą w ogłoszeniu o podjętej decyzji. Odwołanie składa się na piśmie,
członek komisji potwierdza przyjęcie odwołania.
9. Protesty i odwołania rozpatrywane są przez komisję w ciągu 48 godzin od ich złożenia (z wyłączeniem
dni wolnych od pracy). Osoba składająca odwołanie otrzymuje odpowiedź dzień po rozpatrzeniu
sprawy przez Komisję.
10. Komisje wyborcze ustalają i podają do wiadomości plan dyżurów członków komisji.
11. Decyzje komisji wyborczych mogą być zmieniane lub uchylone tylko przez Senat PK w razie
stwierdzenia ich niezgodności z prawem.
12. Komisja Wyborcza Uczelni ma prawo dokonywania zmian w przyjętym przez Senat PK terminarzu
wyborów w razie zajścia nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających lub znacznie utrudniających przeprowadzenie wyborów w terminach określonych w przyjętym harmonogramie wyborów.
13. Za sprawne przeprowadzenie wyborów, oprócz przewodniczących komisji wyborczych, odpowiadają
także kierownicy jednostek, w których odbywają się wybory.
II. ZASADY I TRYB PRZEPROWADZENIA WYBORÓW
1. Prawo zgłaszania kandydatów do organów uczelni przysługuje osobom posiadającym czynne prawo
wyborcze.
2. Zgłoszenia do organów jednoosobowych i kolegialnych składane są na piśmie bezpośrednio do: odpowiednio – Komisji Wyborczej Uczelni lub Wydziałowej/ Instytutowej Komisji Wyborczej. Umieszczenie na liście wyborczej wymaga zgody kandydata wyrażonej na piśmie.
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3. O wpisaniu na listę kandydat powiadamiany jest na piśmie.
4. Komisje wyborcze podają do wiadomości aktualne listy kandydatów do organów uczelni do godz. 1000
każdego dnia, począwszy od daty rozpoczęcia sporządzania list.
5. Kandydat może nie później niż na 3 dni do godz. 1500 przed terminem wyborów złożyć rezygnację z
kandydowania. W odniesieniu do wyborów do organów jednoosobowych późniejsza rezygnacja może
być złożona także na zebraniu wyborczym.
6. Wszystkie wybory dokonywane są w sposób tajny, w odpowiednio przystosowanych lokalach
wyborczych.
7. Ustala się następujące punkty głosowania:
1) w holu przy ul. Śniadeckich 2 dla:
a) Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji oraz kierunków studiów: Budownictwo,
Inżynieria Środowiska, Geodezja i Kartografia, Ochrona Środowiska oraz studia doktoranckie,
b) Wydziału Elektroniki i Informatyki oraz kierunków studiów: Elektronika i Telekomunikacja,
Informatyka, Edukacja Techniczno-Informatyczna oraz studia doktoranckie,
c) Wydziału Technologii i Edukacji oraz kierunków studiów: Inżynieria Materiałowa, Mechatronika,
Inżynieria Biomedyczna, Pedagogika,
d) Uczelnianego Centrum Technologii Informatycznych,
e) Uczelnianego Centrum Kształcenia na Odległość StudiaNET,
f) administracja centralna, dział domów studenckich,
2) w holu przy ul. Racławickiej 15-17 dla:
a) Wydziału Mechanicznego oraz kierunków: Energetyka, Inwestycje i Wdrożenia Przemysłowe,
Mechanika i Budowa Maszyn, Technika Rolnicza i Leśna, Technologia Żywności i Żywienie
Człowieka, Transport, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz studia doktoranckie,
b) Instytutu Wzornictwa i kierunku studiów: Wzornictwo, Architektura Wnętrz,
c) Biblioteki Głównej,
d) Wydawnictwa Uczelnianego,
e) Parku Naukowo- Technologicznego,
f) Studium Wychowania Fizycznego i Sportu,
3) w holu przy ul. Kwiatkowskiego 6e dla:
a) Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz kierunków studiów: Ekonomia, Finanse
i Rachunkowość, Zarządzanie, Gospodarka Przestrzenna,
b) Wydziału Humanistyczny oraz kierunków studiów: Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna,
Europeistyka, Filologia,
c) Studium Języków Obcych.
8. Wybory w grupie studentów przeprowadza Parlament Studentów PK, natomiast wybory w grupie
doktorantów przeprowadza Rada Doktorantów PK.
9. Wybory do organów jednoosobowych odbywają się według zasad ustalonych w Statucie PK
i załączniku nr 8 Statutu. Ważność głosów ustalana jest według zasad określonych w załączniku nr 8
punkt 14 Statutu.
10. Wybory przedstawicieli do organów kolegialnych odbywają się w sposób uregulowany w Statucie PK
i załączniku nr 9 Statutu.
11. Wyniki głosowań podawane są niezwłocznie do publicznej wiadomości.
12. Terminarz czynności wyborczych (harmonogram) stanowi załącznik nr 1 niniejszego regulaminu.
13. Liczbę mandatów przypadającą na poszczególne jednostki, grupy pracownicze oraz studentów
i doktorantów do Kolegium Elektorów określa załącznik nr 2, natomiast do Senatu PK określa
załącznik nr 3niniejszego regulaminu.
Regulamin wyborów wraz z załącznikami został przyjęty przez Senat Politechniki Koszalińskiej na
posiedzeniu w dniu 27 stycznia 2016 roku.
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