
Uchwała Nr 0012.356.V.2020 

Senatu Paostwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  
im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego 

w Kaliszu 

z dnia 27 marca 2020 roku 
 

w sprawie uchwalenia Ordynacji Wyborczej  
Paostwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego  

w Kaliszu  
 
 
Na podstawie § 63 ust. 3 Statutu Paostwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta 
Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu uchwała się, co następuje: 

 

§ 1 
 

Senat uchwala Ordynację Wyborczą Paostwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta 
Stanisława Wojciechowskiego  w Kaliszu, stanowiącą  integralną częśd niniejszej uchwały. 

 

§ 2 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
          Przewodniczący Senatu PWSZ w Kaliszu 

             Rektor 

 

               /-/  dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła, prof. PWSZ w Kaliszu 

 

       

 
 
 
 
   RADCA PRAWNY 

/-/ mgr Aleksandra Mazek 

 

 

 

Opracowała: mgr Magdalena Stanecka  
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Załącznik do Uchwały Nr 0012.356.V.2020 
Senatu PWSZ w Kaliszu z dnia 27.03.2020 r. 

 

 

ORDYNACJA WYBORCZA   
 Paostwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego  

w Kaliszu 
  

I. Postanowienia ogólne 
 

§ 1  
 
Postanowienia Regulaminu dotyczą wyborów: 
1. Członków Kolegium Elektorów PWSZ w Kaliszu. 
2. Członków Senatu PWSZ w Kaliszu. 
3. Rektora PWSZ w Kaliszu. 
 

§ 2  
 
1. Ordynacja Wyborcza została opracowana na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 

2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.), 
zwanej dalej „ustawą”, oraz postanowieo Statutu PWSZ w Kaliszu z dnia 27 lutego 2020 r. 
– tekst jednolity. 

2. Kadencja członków Senatu oraz Rektora trwa cztery lata, tj. obejmuje okres od 1 
września 2020 r. do 31 sierpnia 2024 r. 

3. Kadencja członków Kolegium Elektorów trwa cztery lata i upływa z chwilą wyboru 
 Kolegium Elektorów na nową kadencję. 
4. Kalendarz Wyborów opracowuje Uczelniana Komisja Wyborcza (UKW) i podaje do 

wiadomości wspólnocie Uczelni na stronie internetowej BIP PWSZ w Kaliszu w zakładce 
Wybory/ UKW z uwzględnieniem wymogów niniejszej Ordynacji Wyborczej. 

 
§ 3 

Wybory przedstawicieli studentów do Kolegium Elektorów i Senatu przeprowadza Samorząd 
Studencki według własnego regulaminu, uchwalonego przez organ uchwałodawczy 
samorządu, określający sposób powoływania przedstawicieli do organów Uczelni, w trybie  
i na warunkach określonych w art. 110 ustawy. 

§ 4 
 
1. Czynne prawo wyborcze (prawo zgłaszania kandydatów i głosowania) przysługuje 

każdemu członkowi wspólnoty Uczelni, tj.: nauczycielom akademickim zatrudnionym  
w Uczelni, pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi oraz studentom. 

2. Bierne prawo wyborcze, tj. prawo kandydowania w wyborach do Kolegium Elektorów  
i Senatu przysługuje osobom spełniającym wymagania określone w art. 20 ust. 1 pkt 1-5  
i 7 ustawy, natomiast prawo kandydowania w wyborach na Rektora przysługuje osobie, 
która spełnia wymagania określone w art. 20 ust. 1 ustawy i posiada co najmniej stopieo 
naukowy doktora habilitowanego. 
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3. Kwalifikowanie osób do odpowiedniej grupy wyborców przy wyborze do Kolegium 
Elektorów i Senatu dokonywane jest przez Dział Kadr (sporządzanie list osób z czynnym  
i biernym prawem wyborczym w poszczególnych grupach) wg wskazanego w umowie  
o pracę podstawowego zatrudnienia. W przypadku, gdy osoba realizuje zadania dla 
dwóch lub więcej jednostek organizacyjnych może złożyd oświadczenie  
o zakwalifikowaniu jej do wybranej grupy wyborców. Jeżeli student jest jednocześnie 
pracownikiem, kwalifikowany jest do odpowiedniej grupy pracowników. 

 
§ 5 

 
1. Głosowania są tajne. 
2. Głosowanie odbywa się za pomocą kart do głosowania opatrzonych pieczęcią PWSZ  

w Kaliszu. 
3. Wyborca oddaje głos poprzez postawienie znaku „X” na karcie do głosowania, w kratce 

znajdującej się przed nazwiskiem kandydata, na którego głosuje, zgodnie z zasadami 
określonymi w Ordynacji Wyborczej. 

4. Wybór członków Kolegium Elektorów i Senatu dokonywany jest zwykłą większością 
głosów w ramach limitu miejsc w poszczególnych grupach wyborczych określonych  
w statucie. 

5. Wybór Rektora jest dokonywany przez Kolegium Elektorów bezwzględną większością 
głosów w obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków Kolegium. 

6. Ilekrod jest mowa o wyborze zwykłą większością głosów, należy przez to rozumied, że do 
dokonania wyboru niezbędne jest, aby liczba ważnych głosów za kandydatem była 
większa od liczby głosów przeciw, niezależnie od liczby osób wstrzymujących się od 
głosu. 

7. Ilekrod jest mowa o wyborze bezwzględną większością głosów, należy przez to rozumied, 
że do dokonania wyboru niezbędne jest, aby liczba ważnych głosów za kandydatem 
przekraczała 50% sumy głosów przeciw i wstrzymujących się. W przypadku nieparzystej 
liczby oddanych głosów rozstrzyga 0,5 głosu ( 50% + 0,5). 

8. W przypadku zaistnienia sytuacji nadzwyczajnych i występowania ograniczeo  
w możliwości zgromadzenia osób uczestniczących w głosowaniach na członków Senatu  
i Kolegium Elektorów, Przewodniczący UKW może zarządzid głosowanie w formie 
elektronicznej, których zasady podane zostaną do wiadomości społeczności Uczelni. 
 

§ 6  
 

1. Wybory przedstawicieli nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących 
nauczycielami akademickimi do Kolegium Elektorów i Senatu, przeprowadza Uczelniana 
Komisja Wyborcza lub odpowiednia podkomisja wyborcza, zgodnie z terminarzem  
i czynnościami wyborczymi określonymi przez Uczelnianą Komisje Wyborczą i podanymi 
do wiadomości wspólnoty Uczelni. 

2. Członkowie Uczelnianej Komisji Wyborczej koordynują i nadzorują przebieg wyborów do 
Kolegium Elektorów i Senatu Uczelni a także w zakresie wskazanym w niniejszej 
Ordynacji – wybory na Rektora. 

3. Komisje wyborcze kontaktują się ze swoimi wyborcami za pośrednictwem komunikatów, 
zamieszczonych na tablicy ogłoszeo w holu głównym Rektoratu oraz na stronie 
internetowej PWSZ - BIP ( www.pwsz.kalisz.pl /Wybory/Uczelniana Komisja Wyborcza. 

http://www.pwsz.kalisz.pl/
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4. Uczelniana Komisja Wyborcza (UKW) liczy 18 osób. 
5. Spośród członków UKW, jej Przewodniczący powołuje podkomisje wyborcze w składzie 

od 3 do 5 osób. 
 

§ 7  
 
1. Kandydata na członka Kolegium Elektorów oraz członka Senatu może zgłosid każdy 

członek wspólnoty Uczelni. 
2. W przypadku, gdy zgłoszenia kandydatów nie odpowiadają wymogom określonym  

w ustawie, Statucie lub niniejszej Ordynacji, przewodniczący odpowiedniej komisji 
wyborczej wzywa składającego, wyznaczając termin do uzupełnienia zgłoszenia. 

3. Zgłoszenie kandydata złożone, uzupełnione po terminie lub nie uzupełnione w terminie, 
podlega odrzuceniu. Odrzuceniu podlega również wniosek, który nie spełnia wymagao 
określonych w ustawie, Statucie lub Ordynacji Wyborczej, a stwierdzone uchybienia nie 
mogą byd uzupełnione. 

4. Jeżeli jednego kandydata zgłosiła więcej niż jedna osoba, prowadzący zebranie wyborcze 
odczytuje jedynie wniosek zgłoszony najwcześniej, powiadamiając członków Kolegium 
Elektorów lub osoby z danej grupy wybierające przedstawicieli do Senatu lub Kolegium 
Elektorów o innych wnioskach przez odczytanie nazwisk osób zgłaszających. 

5. Komisje wyborcze zobowiązane są podawad do wiadomości członków wspólnoty Uczelni 
nazwiska kandydatów do Kolegium Elektorów, Senatu oraz kandydatów na Rektora, 
najpóźniej na 3 dni robocze przed datą wyborów, w sposób określony w ust. 5 niniejszego 
paragrafu. Dzieo wywieszenia list z nazwiskami kandydatów wlicza się do trzydniowego 
terminu, o którym mowa w niniejszym ustępie. 

6. Uczelniana Komisja Wyborcza lub właściwe podkomisje wyborcze podejmują decyzje  
w formie uchwał w szczególności w następujących sprawach: kalendarza wyborczego, 
wyborów uzupełniających do Senatu i Kolegium Elektorów, sporządzenia listy 
kandydatów na Rektora, do Kolegium Elektorów, Senatu oraz w sprawach sporządzenia 
list osób, które zostały wybrane na Rektora, do Kolegium Elektorów oraz do Senatu. 
Uchwały te zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy 
ogólnej liczby jej członków. 

7. Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej może zdecydowad o podjęciu uchwały  
w trybie elektronicznego procedowania uchwał na odległośd w przypadku spraw pilnych, 
wymagających natychmiastowego podjęcia decyzji. 

8. W trybie opisanym w ust. 7 przewodniczący UKW za pośrednictwem sekretarza UKW: 
1) przekazuje wszystkim członkom, drogą elektroniczną, projekt uchwały oraz materiały 

niezbędne do oddania głosu, w tym imienną kartę ̨do głosowania; 
2) ustala ostateczny termin oddawania głosów; 
3) ustala wynik głosowania na podstawie nadesłanych drogą elektroniczną kart do gło-

sowania; 
4) przekazuje wszystkim członkom UKW informację o wyniku głosowania oraz treśd 

uchwały. 
9. Imienna karta do głosowania nad uchwałą zawiera stwierdzenia: „jestem za”, „jestem 

przeciw”, „wstrzymuję się ̨ od głosu”. Uchwała podejmowana jest zwykłą większością ̨
głosów, oddanych przez co najmniej połowę ̨członków UKW. 

10. Projekty Uchwał, o których mowa powyżej, powinny byd przekazywane członkom UKW, 
razem z kartą do głosowania.  
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11. Sekretarz UKW publikuje komunikaty zawierające uchwały UKW w uzgodnieniu  
i z upoważnienia Przewodniczącego UKW. 

12. Przewodniczący UKW określa w drodze decyzji szczegółowe zadania zastępcy 
przewodniczącego, sekretarza oraz przewodniczących podkomisji. 

 
§ 8 

1. Od uchwał Uczelnianej Komisji Wyborczej oraz podkomisji wyborczych, wyborcom  
przysługuje prawo wniesienia protestu wyborczego do Uczelnianej Komisji Wyborczej  
w terminie 3 dni roboczych od daty ogłoszenia uchwały. Dzieo ogłoszenia uchwały jest 
pierwszym dniem, od którego liczy się termin do wniesienia protestu. 

2. Protest wyborczy, w formie pisemnej, może wnieśd osoba posiadająca czynne prawo 
wyborcze w danych wyborach. Protest wnosi się w formie pisemnej w dwóch  
egzemplarzach, z których jeden otrzymuje wnoszący protest z potwierdzeniem daty 
wpływu.  

3. Protest wyborczy należy składad w Biurze Rektora PWSZ w Kaliszu. Powinien 
on zawierad zarzuty oraz przedstawiad lub wskazywad dowody, świadczące o naruszeniu 
przepisów prawa. Protest powinien byd czytelnie podpisany przez wnoszącego. Protesty 
wyborcze nie spełniające wymogów wskazanych wyżej lub złożone po terminie nie będą 
rozpatrywane. 

4. Uczelniana Komisja Wyborcza rozpatruje protesty wyborcze w terminie 3 dni roboczych 
od daty doręczenia. Rozpatrzenie protestu wyborczego prowadzi do jego oddalenia lub 
uwzględnienia i jest ostateczne. 

5. Uczelniana Komisja Wyborcza rozpatruje protesty wyborcze od uchwał Komisji  
Wyborczej Studentów, o ile regulaminy wyborów, będących częścią odpowiednio  
regulaminu samorządu studenckiego, nie stanowią inaczej. 

6. Wątpliwości co do okoliczności faktycznych lub prawnych, zaistniałe przy  
przeprowadzaniu wyborów rozstrzyga Uczelniana Komisja Wyborcza z własnej inicjatywy 
lub na wniosek Rektora z zastrzeżeniem ust. 6 - 7 poniżej. 

7. Od uchwały Uczelnianej Komisji Wyborczej Rektor może złożyd wniosek o ponowne  
rozpatrzenie procedury wyborów, w terminie trzech dni od dnia zgłoszenia uchwały. 

8. Wniosek w sprawie unieważnienia wyborów w całości lub części może zgłosid Rektor oraz 
½ statutowego składu uczelnianego Kolegium Elektorów. Wniosek składa się w terminie 
14 dni od dnia przeprowadzenia wyborów. Podstawą złożenia takiego wniosku może byd 
wyłącznie zarzut rażącego naruszenia obowiązujących przepisów dotyczących wyborów 
uregulowanych ustawą, statutem lub innym aktem prawa powszechnie obowiązującego. 

§ 9  
 
1. Do obliczania głosów oddanych na kandydatów powołuje się doraźnie, w głosowaniu 

jawnym komisje skrutacyjne działające przy podkomisjach wyborczych, o ile zachodzi 
taka potrzeba. W innym przypadku UKW lub podkomisja wyborcza wykonuje funkcje 
komisji skrutacyjnej. 

2. W skład komisji skrutacyjnych nie wchodzą osoby kandydujące. 
3. Komisje skrutacyjne składają się z nie więcej niż 3 osób. 
4. Komisje skrutacyjne pracują bez przerwy do zakooczenia obliczania głosów, sporządzenia 

i podpisania protokołu z głosowania. Protokół podpisują i parafują każdą stronę protokołu 
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wszyscy członkowie komisji skrutacyjnej. 
5. W protokole z głosowania wymienia się liczby: 

1) wyborców, którym wydano karty do głosowania, 
2) oddanych kart do głosowania, 
3) kart wydanych ale nie wykorzystanych/ nie wrzuconych do urny/, 
4) głosów ważnych, 
5) głosów nieważnych, 
6) głosów ważnie oddanych na każdego kandydata. 

 
§ 10 

 
Po sporządzeniu protokołu właściwe podkomisje wyborcze podają do wiadomości członków 
wspólnoty uczelni wyniki głosowania poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeo w holu 
głównym Rektoratu PWSZ w Kaliszu oraz zamieszczenie na stronie internetowej wskazanej  
w § 6 ust. 3 niniejszej Ordynacji Wyborczej. 
 

§ 11 
 
Obsługę komisji wyborczych zapewniają: 

- Uczelnianej Komisji Wyborczej - Biuro Rektora PWSZ w Kaliszu; 

- Podkomisji Wyborczej Pracowników Niebędących Nauczycielami Akademickimi - Biuro 
Rektora PWSZ w Kaliszu; 

- Podkomisji Wyborczych działających w obszarze wydziałów - odpowiednie Dziekanaty; 

- Podkomisji Wyborczych działających w obszarze instytutów, jednostek 
międzywydziałowych i ogólnouczelnianych – administracja tych jednostek; 

- Komisji Wyborczej Studentów - Samorząd Studentów. 
 
II. Wybór Kolegium Elektorów 

 
§  1 2  

 
1. Kolegium Elektorów składa się z 25 osób, w tym: 

1) 7 przedstawicieli nauczycieli akademickich po dwóch z każdego wydziału i jeden z filii 
posiadających co najmniej stopieo naukowy doktora; 

2) 3 przedstawicieli jednostek międzywydziałowych i ogólnouczelnianych; 
3) 2 przedstawicieli instytutów; 
4) 4 przedstawicieli nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia naukowego 

doktora, po jednym z każdego wydziału i jeden z filii; 
5) 3 przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi; 
6) 6 przedstawicieli studentów. 

2. Członkiem Kolegium Elektorów może byd osoba, która spełnia wymagania określone w art. 
20 ust. 1 pkt 1 - 5 i 7 ustawy. Członkostwa w   Kolegium Elektorów nie można łączyd  
z pełnieniem funkcji organu w tej lub innej uczelni, członkostwem w Radzie Uczelni ani 
zatrudnieniem w administracji publicznej. Do członków Kolegium Elektorów przepisy art. 
20 ust.  4 ustawy stosuje się odpowiednio. 

3. Tryb powołania do Kolegium Elektorów studentów oraz czas trwania członkostwa 
studentów w Kolegium Elektorów określa regulamin samorządu studenckiego. 
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4. Wyboru elektorów, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4 dokonuje się na zebraniach 
pracowników organizowanych przez Uczelnianą Komisję Wyborczą lub podkomisje 
wyborcze, odrębnie dla każdej grupy pracowników. W zebraniach mogą uczestniczyd 
pracownicy posiadający czynne i bierne prawo wyborcze w rozumieniu ustawy i statutu. 

5. Osoby należące do poszczególnych grup wspólnoty Uczelni, wybierają przedstawicieli do 
Kolegium Elektorów ze swojego grona. 

6. Kandydata na członka Kolegium Elektorów może zgłosid każdy członek wspólnoty  Uczelni. 
 

§ 13 
 
1. Kandydatów na elektorów należy zgłaszad pisemnie w jednym egzemplarzu lub dwóch, 

jeżeli zgłaszający chce na jednym z egzemplarzy otrzymad potwierdzenie przyjęcia 
zgłoszenia. 

2. Zgłoszenie powinno zawierad: 
1) imię, nazwisko oraz tytuł lub stopieo naukowy kandydata, bądź tytuł zawodowy, 
2) miejsce pracy kandydata, 
3) pisemną zgodę kandydata na kandydowanie, 
4) oświadczenie kandydata o spełnieniu wymogów wynikających z art. 20 ust. 1 pkt 1-5 

i pkt 7 ustawy, 
5) oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, 
6) informacja o przetwarzaniu danych osobowych. 

3. Wzór zgłoszenia kandydata oraz oświadczeo kandydata stanowią załączniki do Ordynacji 
Wyborczej. 

4. Miejsce i termin przyjmowania zgłoszeo kandydatów zostanie podany w komunikacie 
właściwej komisji wyborczej. 

5. Zgłoszenie kandydata na elektora złożone po terminie określonym w Kalendarzu 
Wyborów podlega odrzuceniu. Odrzuceniu podlega również zgłoszenie, które nie spełnia 
wymogów określonych w ustawie, Statucie i niniejszej Ordynacji Wyborczej. 
 

§ 14 
 
1. Kandydaci na elektorów zostają wpisani na poszczególne listy: 

1) lista przedstawicieli nauczycieli akademickich z każdego wydziału i z filii posiadających 
co najmniej stopieo naukowy     doktora; 

2) lista przedstawicieli jednostek międzywydziałowych i ogólnouczelnianych 
3) lista przedstawicieli instytutów; 
4) lista przedstawicieli nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia naukowego 

doktora, z każdego wydziału i z filii; 
5) lista przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. 

2. Listy kandydatów na elektorów sporządza UKW lub odpowiednia podkomisja wyborcza, 
zgodnie z dyspozycją Przewodniczącego UKW. 

3. Listy powinny zawierad liczbę kandydatów co najmniej równą liczbie przedstawicieli 
elektorów danej grupy wyborczej. 

 
§ 15 

 
1. Przed rozpoczęciem zebrania wyborczego wyborcy otrzymują ostemplowane karty do 
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głosowania z nazwiskami kandydatów, uszeregowanymi w kolejności alfabetycznej. 
2. Wyborca potwierdza odbiór kart własnoręcznym podpisem na liście uczestników 

wyborów. Liczba podpisów na ww. liście jest traktowana jako lista głosujących. 
3. Przedstawiciel odpowiedniej komisji wyborczej informuje wyborców o sposobie 

głosowania. 
4. Wybór na członka Kolegium Elektorów dokonywany jest zwykłą większością głosów  

w ramach limitu miejsc w poszczególnych grupach wyborczych. 
5. W przypadku nieobsadzenia wszystkich miejsc w danej grupie wyborczej, przeprowadza 

się wybory uzupełniające w tej grupie. 
 

§ 16 
 
1. Za ważny głos uznaje się kartę do głosowania, na której liczba nazwisk kandydatów, 

zaznaczona znakiem X w kratce przed nazwiskiem, jest równa lub mniejsza od liczby 
przedstawicieli danej grupy wspólnoty Uczelni w Kolegium Elektorów – zgodnie z § 12 ust. 
1 niniejszej Ordynacji. 

2. Za głos nieważny uznaje się głos oddany w innej formie niż określona postanowieniami 
niniejszej Ordynacji Wyborczej, a w szczególności: 

a) dopisanie innych nazwisk, 
b) dokonywanie jakichkolwiek skreśleo nazwisk, 
c) zniszczenie karty w jakikolwiek sposób, 
d) postawienie znaku X przy danym nazwisku i wykreślenie tego nazwiska, 
e) niepostawienie znaku „X”. 

 
§ 17 

 
1. Elektorami zostają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów w kolejności 

otrzymanej liczby głosów, w ramach limitu mandatów w danej grupie wyborczej. 
2. Jeśli wybór nie zostanie dokonany z uwagi na równą ilośd głosów na poszczególnych 

kandydatów, Przewodniczący właściwej Komisji Wyborczej przeprowadza losowanie 
mandatu. 

3. Listę wybranych elektorów, uszeregowaną według liczby uzyskanych głosów wywiesza 
właściwa komisja wyborcza w holu głównym Rektoratu i na stronie internetowej BIP 
PWSZ w Kaliszu (vide §6 ust. 3). 

4. Właściwe podkomisje wyborcze, w tym samorządu studenckiego, przekazują Uczelnianej 
Komisji Wyborczej listę z nazwiskami wybranych elektorów danej grupy wspólnoty 
Uczelni. 

5. Uczelniana Komisja Wyborcza sporządza listę członków Kolegium Elektorów 
uszeregowanych według kolejności alfabetycznej i informuje wspólnotę Uczelni w formie 
określonej w § 6 ust. 3. 

 
§ 18 

 
Wybory elektorów można przeprowadzid równocześnie z wyborami do Senatu przedstawicieli 
poszczególnych grup wspólnoty Uczelni. 
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III.   Wybory przedstawicieli do Senatu PWSZ w Kaliszu. 
 

§ 19 
 
1. W skład Senatu członkowie wspólnoty Uczelni wybierają: 

1) 6 przedstawicieli nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopieo 
naukowy doktora, po dwóch z każdego z wydziałów Uczelni, przy czym przynajmniej 
50% winni stanowid pracownicy posiadający co najmniej stopieo naukowy doktora 
habilitowanego; 

2) 2 przedstawicieli nauczycieli akademickich zatrudnionych w filii, posiadających co 
najmniej stopnieo naukowy doktora; 

3) 3 przedstawicieli pracowników instytutów, posiadający co najmniej stopieo naukowy 
doktora; 

4) 3 przedstawicieli jednostek międzywydziałowych i ogólnouczelnianych, posiadający co 
najmniej stopnieo naukowy doktora; 

5) 1 przedstawiciel jednostek międzywydziałowych i ogólnouczelnianych lub instytutu 
nieposiadających stopnia naukowego doktora; 

6) 4 przedstawicieli nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż 
w pkt 2-5, po jednym z każdego wydziału oraz 1 z filii; 

7) 3 przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi; 
8) 6 przedstawicieli studentów. 

2. Członkiem Senatu może byd osoba, która spełnia wymagania określone w art. 20 ust. 1 pkt 
1 - 5 i 7 ustawy. Do członków Senatu przepisy art. 20 ust. 4 i 5 ustawy stosuje się 
odpowiednio. 

3. Osoby należące do poszczególnych grup wspólnoty Uczelni, wybierają przedstawicieli do 
Senatu ze swojego grona. 

4. Kandydata na członka Senatu może zgłosid każdy członek wspólnoty Uczelni. 
5. Kandydatów na członków Senatu należy zgłaszad pisemnie w jednym egzemplarzu lub 

dwóch, jeżeli zgłaszający chce na jednym z egzemplarzy otrzymad potwierdzenie przyjęcia 
zgłoszenia. 

6. Wzór zgłoszenia kandydata oraz oświadczeo kandydata na członka Senatu stanowią 
załączniki do Ordynacji Wyborczej. 

7. Listy powinny zawierad liczbę kandydatów co najmniej równą liczbie przedstawicieli 
członków Senatu danej grupy wyborczej. 

8. Członkami Senatu zostają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów w kolejności 
otrzymanej liczby głosów, w ramach limitu mandatów w danej grupie wyborczej. 
 

§ 20 
 
Do wyboru przedstawicieli do Senatu stosuje się postanowienia § 35 Statutu PWSZ w Kaliszu 
oraz odpowiednio postanowienia § 12-17 niniejszej Ordynacji Wyborczej. 
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III. Wybór Rektora 

 
§ 21  

 
1. Grupie co najmniej ¼ członków Senatu przysługuje prawo zgłoszenia jednej osoby, która 

może zostad wskazana przez Radę Uczelni jako kandydat na Rektora. 
2. Rada Uczelni może również zgłaszad kandydatów na Rektora z własnej inicjatywy. 
3. Zgłoszeo dokonuje się na ręce przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej. 
 

§ 22 
 
1. Wniosek dotyczący zgłoszenia kandydata, należy zgłaszad pisemnie w jednym 

egzemplarzu lub dwóch, jeżeli zgłaszający chce na jednym z egzemplarzy otrzymad 
potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, powinien zawierad: 
1) imię, nazwisko oraz tytuł lub stopieo naukowy kandydata, 
2) miejsce pracy kandydata, 
3) pisemną zgodę kandydata na kandydowanie, 
4) oświadczenie kandydata o spełnieniu wymogów wynikających z art. 20 ust. 1 ustawy, 
5) oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, 
6) informacja o przetwarzaniu danych osobowych. 

2. Wniosek dotyczący zgłoszenia kandydata w przypadku określonym w § 21 ust. 1 Ordynacji 
powinien również zawierad podpisy co najmniej ¼ członków Senatu popierających daną 
kandydaturę. 

3. Wzór zgłoszenia kandydata oraz oświadczeo kandydata na Rektora stanowią załączniki do 
niniejszej Ordynacji Wyborczej. 

4. W przypadku, gdy złożony wniosek jest niekompletny, podlega on uzupełnieniu w terminie 
zakreślonym przez Uczelnianą Komisję Wyborczą. 

5. Uczelniana Komisja Wyborcza rejestruje wnioski - zgłoszenia kandydatów na Rektora, po 
stwierdzeniu ich zgodności z wymogami ustawy oraz przepisami Statutu. 

6. Rada Uczelni przekazuje listę kandydatów po zweryfikowaniu zgłoszeo przez Uczelnianą 
Komisję Wyborczą do zaopiniowania przez Senat. 

7. Opiniowanie kandydatów przez Senat, o których mowa w ust. 6 powyżej, następuje na 
 nadzwyczajnym posiedzeniu Senatu zwołanym celem zaopiniowania kandydatów na 
 Rektora. Głosowanie odbywa się na jednej karcie do głosowania, osobno nad każdym 
 kandydatem. Głosowanie jest za opinią pozytywną lub negatywną. 
8. Ostatecznego wskazania kandydatów spośród których Kolegium Elektrów dokona wyboru 

Rektora, dokonuje Rada Uczelni z osób zaopiniowanych przez Senat. Rada Uczelni 
przekazuje listę wskazanych kandydatów do Uczelnianej Komisji Wyborczej, załączając 
opinię Senatu o każdym kandydacie.  

9. Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej, na wniosek ostatecznie wskazanych 
 kandydatów do pełnienia funkcji Rektora, zgłoszony do urzędującego Rektora, może 
 zorganizowad spotkanie wyborców z kandydatami lub debaty samych kandydatów. Udział 
 kandydata w spotkaniu jest dobrowolny. 

10. Uczelniana Komisja Wyborcza zobowiązana jest podad do wiadomości członków 
 wspólnoty Uczelni nazwiska ostatecznie wskazanych kandydatów na Rektora, najpóźniej 
 na 3 dni robocze przed wyborami, poprzez wywieszenie listy kandydatów w sposób 
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 określony w § 6 ust. 3 niniejszej Ordynacji. 
 

§ 23 
 
1. Nazwiska kandydatów na Rektora ustala się w kolejności alfabetycznej na kartach do 

głosowania. 
2. Zgodnie z § 68 ust. 6 Statutu, Rektor zwołuje pierwsze posiedzenie Kolegium Elektorów, na 

którym Kolegium Elektorów wybiera swojego przewodniczącego. Posiedzenie to może 
mied w porządku obrad wybór Rektora, jeżeli termin wyborów został uzgodniony  
z przewodniczącym Uczelnianej Komisji Wyborczej. W innym przypadku Uczelniana 
Komisja Wyborcza zawiadamia imiennie członków Kolegium Elektorów o terminie  
i miejscu wyborów Rektora. 

3. Wyboru Rektora dokonuje się na zebraniu Kolegium Elektorów, przy możliwej obecności 
Uczelnianej Komisji Wyborczej. 

4. Wybory przebiegają w sposób następujący: 

1) Przewodniczący Kolegium Elektorów prezentuje kandydatów, zapoznaje  

z Regulaminem Wyborów i zarządza przeprowadzenie wyborów członków Komisji 

Skrutacyjnej spośród członków Kolegium Elektorów. Głosowanie w sprawie wyboru 

członków Komisji Skrutacyjnej jest jawne; 

2) Przewodniczący Kolegium Elektorów wyczytuje z listy nazwiska kolejnych elektorów; 

3) Elektor otrzymuje kartę do głosowania, składa podpis na liście uczestnictwa  

w głosowaniu i dokonuje aktu głosowania. 

5.    Za głos ważny uznaje się kartę do głosowania, na której postawiono znak” X” w kratce 
przed nazwiskiem tylko jednego kandydata. 

6.    W przypadku głosowania na jednego kandydata wyborca głosuje na kandydata, stawiając 
znak „X” w kratce oznaczonej słowem „TAK” z lewej strony obok nazwiska kandydata. 
Postawienie znaku „X” w kratce oznaczonej słowem „NIE” z lewej strony obok nazwiska 
kandydata oznacza, że jest to głos ważny oddany przeciwko wyborowi kandydata na 
Rektora. 

7.   Za głos nieważny uznaje się głos oddany w innej formie niż określona postanowieniami 
niniejszej Ordynacji, a w szczególności postawienie znaku „X” przy więcej niż jednym 
nazwisku lub w sposób przewidziany w § 16 ust. 2 Ordynacji. 

 
§ 24 

 
1. Bezpośrednio po głosowaniu komisja skrutacyjna przystępuje do obliczania głosów, 

sporządza protokół i przekazuje do Uczelnianej Komisji Wyborczej. 
2. Wybór Rektora jest dokonywany przez Kolegium Elektorów spośród kandydatów  

wskazanych przez Radę Uczelni bezwzględną większością głosów w obecności co  
najmniej połowy statutowej liczby członków Kolegium.  

3. W przypadku zgłoszenia jednego kandydata na Rektora i nieuzyskaniu przez niego 
bezwzględnej większości głosów procedurę wyborczą rozpoczyna się ponownie. 

4. Jeżeli wynik głosowania nie daje rozstrzygnięcia, Przewodniczący Uczelnianej Komisji 
Wyborczej zarządza ponowne głosowanie. 

5. Ponowne głosowanie odbywa się w tym samym pomieszczeniu, po upływie co najmniej 
pół godziny od ogłoszenia wyników pierwszego głosowania. 
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6. W przypadku nieuzyskania bezwzględnej większości głosów przez kandydata na Rektora 
również w ponownym głosowaniu, Uczelniana Komisja Wyborcza zarządza nowe wybory. 

 
§ 25 

 
1. Uczelniana Komisja Wyborcza po zapoznaniu się z protokołem Komisji Skrutacyjnej 

stwierdza ważnośd wyborów i podaje wynik do wiadomości Przewodniczącego Kolegium 
Elektorów i do publicznej wiadomości członków wspólnoty Uczelni. 

2. Przewodniczący Kolegium Elektorów zawiadamia o wynikach wyborów właściwego 
ministra. 

3. Wręczenie nominacji Rektorowi Elektowi przez Przewodniczącego Kolegium Elektorów 
następuje podczas posiedzenia Senatu, ostatniego w roku akademickim, kooczącym 
kadencję 2016-2020. 

 
§ 26 

 
1. Rektor upoważnia członków komisji, o których mowa w niniejszej Ordynacji do 

przetwarzania danych osobowych osób mających bierne i czynne prawo wyborcze,  
w zakresie i celu niezbędnym do realizacji prac komisji. 

2. Członkowie komisji zobowiązani są do przestrzegania powszechnie obowiązujących 
przepisów o ochronie danych osobowych oraz wewnętrznych aktów prawnych 
dotyczących ochrony danych osobowych obowiązujących w Uczelni. 

3. Członkowie komisji zobowiązani są do przetwarzania danych osobowych, do których 
uzyskają dostęp, wyłącznie do celów związanych z przeprowadzeniem wyborów. 

4. Członkowie komisji zobowiązani są do zabezpieczenia i zachowania w tajemnicy danych 
osobowych, do których uzyskają dostęp. 

5. Członkowie komisji ponoszą odpowiedzialnośd za będące następstwem ich zachowania 
szkody wyrządzone udostępnieniem danych osobowych osobom nieupoważnionym, 
zabraniem danych osobowych przez osobę nieuprawnioną oraz ich zmianą, utratą, 
uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

 
VIII. Postanowienia koocowe 
 

§ 27 
 
1. W przypadku nie wybrania pełnego składu do Kolegium Elektorów, Senatu zarządza się 

wybory uzupełniające. 
2. W przypadku nie wybrania Rektora zarządza się ponowne wybory nie później niż w ciągu 

7 dni od daty wyborów przewidzianych w Kalendarzu Wyborów. 
3. Wybory uzupełniające przeprowadza się w przypadku nieobsadzenia wszystkich miejsc w 

danej grupie wyborczej (kandydaci nie uzyskali przynajmniej jednego ważnie oddanego 
głosu). 

4. Ewentualne wątpliwości związane z przebiegiem wyborów należy kierowad do 
Uczelnianej Komisji Wyborczej. 

5. Członkowie komisji wyborczych oraz komisji skrutacyjnych ponoszą odpowiedzialnośd 
dyscyplinarną za ewentualne zawinione nieprawidłowości w przebiegu wyborów. 

6. Archiwizacji dokumentów wszystkich komisji wyborczych dokonuje Biuro Rektora PWSZ 
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w Kaliszu. 
 
 
 
Wykaz załączników, które stanowią integralną częśd Ordynacji Wyborczej: 

1) Zgłoszenie kandydata na członka Kolegium Elektorów PWSZ w Kaliszu na kadencję 
2020-2024, 

2) Zgłoszenie kandydata na członka Senatu PWSZ w Kaliszu na kadencję 2020-2024, 
3) Oświadczenie osoby zgłaszanej na kandydata, na członka Kolegium Elektorów PWSZ 

w Kaliszu, na kadencję 2020- 2024, 
4) Oświadczenie osoby zgłaszanej na kandydata, na członka Senatu, w PWSZ w Kaliszu, 

na kadencję 2020-2024, 
5) Zgłoszenie kandydata na Rektora PWSZ w Kaliszu, na kadencję 2020-2024, 
6) Oświadczenie osoby zgłaszanej na kandydata na Rektora PWSZ w Kaliszu na 

kadencję 2020-2024, 
7) Informacja o przetwarzaniu danych osobowych. 
 
 
 
 
Opracował: mgr Kazimierz Glinkowski 
     Sekretarz UKW  
 



Załącznik nr 1 

 

ZGŁOSZENIE 

kandydata na członka Kolegium Elektorów 

PWSZ w Kaliszu na kadencję 2020-2024 

1. Nazwisko i imię kandydata ................ 
(podać tytuł naukowy, stopień naukowy) 

2. Miejsce pracy, stanowisko ...............................................  

3. Podpis kandydata wyrażający zgodę na kandydowanie................................... 

4. Nazwisko i imię osoby zgłaszającej ................................  

 

(podpis zgłaszającego) 

W załączeniu: 

- Oświadczenie kandydata, 

- Informacja o przetwarzaniu danych osobowych. 

Wypełnia przyjmujący zgłoszenie: 

Zgłoszenie przyjęto dnia .........................  

 

 

 

 

 

 

 

(podpis Przewodniczącego odpowiedniej Komisji 

  Wyborczej lub osoby upoważnionej przez Przewodniczącego )



 

 

Załącznik nr 2 

ZGŁOSZENIE 

kandydata na członka Senatu 

PWSZ w Kaliszu na kadencję 2020-2024 

1. Nazwisko i imię kandydata .................  
(podać tytuł naukowy, stopień naukowy) 

2. Miejsce pracy, stanowisko ............................................... 

3. Podpis kandydata wyrażający zgodę na kandydowanie................................ 

4. Nazwisko i imię osoby zgłaszającej ...................................  

 

(podpis zgłaszającego) 

W załączeniu: 

- Oświadczenie kandydata, 

- Informacja o przetwarzaniu danych osobowych. 

Wypełnia przyjmujący zgłoszenie: 

Zgłoszenie przyjęto dnia .......................  

 
 
 
 
 

(podpis Przewodniczącego odpowiedniej Komisji 
Wyborczej lub osoby upoważnionej przez Przewodniczącego)



 

 

Załącznik nr 3 

Oświadczenie 

osoby zgłaszanej na kandydata , na członka Kolegium Elektorów PWSZ w Kaliszu, 

na kadencję 2020 -2024 

Ja,………………………………………………………………………………. (imię i nazwisko) 

oświadczam, że spełniam warunki członkostwa w Kolegium Elektorów PWSZ w Kaliszu, określone  

w art. 20 ust. 1 pkt. 1 -5 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. -Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz. U. poz. 1668 z późn. zm.) to jest: 

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 2017 r. poz. 2186, z późn. zm.), nie pełniłem/am w nich służby ani nie 

współpracowałem/am z tymi organami ( dotyczy osób urodzonych przed dniem 01.08.1972 r. ); 

6) złożyłem do Biura Rektora oświadczenie lustracyjne lub informację o złożeniu oświadczenia 

lustracyjnego w dniu ….....................(  dotyczy osób urodzonych przed dniem 01.08.1972 r. ); 

7) do dnia 1 września 2020 roku nie ukończę 67. roku życia, 

8) nie pełnię funkcji organu PWSZ w Kaliszu ani  innej uczelni, ani nie jestem członkiem rady innej 

uczelni, 

9) nie jestem zatrudniony/a w administracji publicznej. 

 

Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o wszelkich zmianach w zakresie wyżej 

wymienionych okoliczności. 

 

 

 

Kalisz,……………….       ………………………………  

              (data)              ( czytelny podpis) 

 

Przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, stanowiska, tytułu 

lub stopnia naukowego, tytułu zawodowego, nazwy jednostki organizacyjnej, w której jestem 

zatrudniony, reprezentowanej grupy wyborczej w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wyborów 

oraz wszelkich innych czynności związanych z udziałem w wyborach na kadencję 2020- 2024 mogą 

zostać rozpowszechniane w niezbędnym zakresie do celów informacyjnych, w szczególności na 

stronie internetowej Uczelni, na portalach społecznościowych, w folderach i na tablicach ogłoszeń. 

 

 

 

Kalisz, …………………….    ……………………………………………… 

    ( data )       ( czytelny podpis ) 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 4 

Oświadczenie 

osoby zgłaszanej na kandydata , na członka Senatu PWSZ w Kaliszu, 

na kadencję 2020 -2024 

 

Ja, …………………………………………………………………………………….(imię i 

nazwisko) oświadczam, że spełniam warunki członkostwa w Senacie PWSZ w Kaliszu, określone w 

art. 20 ust. 1 pkt. 1 -5 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. 

U. poz. 1668 z późn. zm.) to jest: 

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 2017 r. poz. 2186, z późn. zm.), nie pełniłem/am w nich służby ani nie 

współpracowałem/am z tymi organami ( dotyczy osób urodzonych przed dniem 01.08.1972 r. ); 

6) złożyłem do Biura Rektora oświadczenie lustracyjne lub informację o złożeniu oświadczenia 

lustracyjnego w dniu ….....................(  dotyczy osób urodzonych przed dniem 01.08.1972 r. ); 

7) do dnia 1 września 2020 roku nie ukończę 67. roku życia, 

8) nie pełnię funkcji organu PWSZ w Kaliszu ani innej uczelni, ani nie jestem członkiem rady innej 

uczelni, 

9) nie jestem zatrudniony/a w administracji publicznej. 

Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o wszelkich zmianach w zakresie wyżej 

wymienionych okoliczności. 

 

 

 

Kalisz,…………………      ………………………… 

              (data)          ( czytelny podpis) 

 

Przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, stanowiska, tytułu 

lub stopnia naukowego, tytułu zawodowego, nazwy jednostki organizacyjnej, w której jestem 

zatrudniony, reprezentowanej grupy wyborczej w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wyborów 

oraz wszelkich innych czynności związanych z udziałem w wyborach na kadencję 2020- 2024 mogą 

zostać rozpowszechniane w niezbędnym zakresie do celów informacyjnych, w szczególności na 

stronie internetowej Uczelni, na portalach społecznościowych, w folderach i na tablicach ogłoszeń. 

 

 

 

Kalisz, …………………….    ……………………………………………… 

             ( data )           ( czytelny podpis ) 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 5 

Zgłoszenie kandydata 

na Rektora PWSZ w Kaliszu 

na kadencję 2020 – 2024 

 

1. Nazwisko i imię proponowanego kandydata………………………………………………………. 

                                                                                 (podać tytuł naukowy, stopień naukowy) 

2. Podpis proponowanego kandydata wyrażającego zgodę na niniejsze zgłoszenie: 

 

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

3. Organ zgłaszający ( Rada Uczelni, członkowie Senatu): 

 

1)   …………. ........................................................                          ………………………………..  
                        

 podpis zgłaszającego 
2) …………………………………………………                         ……………………………….. 
                         

 podpis zgłaszającego 
3) …………. ..........................................................                          ………………………………..  
                        

 podpis zgłaszającego 
4) …………. ..........................................................                          ………………………………..                         

 podpis zgłaszającego 
 
5) …………. ..........................................................                          ………………………………..                         

 podpis zgłaszającego 
 
6) …………. ..........................................................                          ………………………………..                         

 podpis zgłaszającego 
 
7) …………. ..........................................................                          ………………………………..                         

 podpis zgłaszającego 
 
8) …………. ..........................................................                          ………………………………..                         

 podpis zgłaszającego 
 
9) …………. ..........................................................                          ………………………………..                         

 podpis zgłaszającego 
 

W załączeniu: 
- Oświadczenie kandydata, 
- Informacja o przetwarzaniu danych osobowych. 
 
Wypełnia przyjmujący zgłoszenie:  
 
 
Zgłoszenie wpłynęło dnia ......................................  
 
 
……………………………………………… 
( podpis Przewodniczącego UKW, podkomisji wyborczej lub osoby upoważnionej )  
 
 

 

 



 

 

Załącznik nr 6 

 

Oświadczenie 

osoby zgłaszanej na kandydata na Rektora PWSZ w Kaliszu  

na kadencję 2020 -2024 

 

Ja,

 ……………………………………………………………………………………………………

…………………………..(imię i nazwisko) oświadczam, że spełniam wymagania dla funkcji Rektora 

określone w art. 20 ust.l pkt. 1 -7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce (Dz. U. poz. 1668 z późn. zm.), to jest: 

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 2017 r. poz. 2186, z późn. zm.)), nie pełniłem/am w nich służby ani nie 

współpracowałem/am z tymi organami ( dotyczy osób urodzonych przed dniem 01.08.1972 r. ); 

6) złożyłem do Biura Rektora oświadczenie lustracyjne lub informację o złożeniu oświadczenia 

lustracyjnego w dniu ….....................( nie dotyczy osób urodzonych przed dniem 01.08.1972 r. ); 

7) posiadam stopień co najmniej doktora habilitowanego; 

8) do dnia 1 września 2020 r. nie ukończę 67. roku życia. 

 

Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o wszelkich zmianach w zakresie wyżej 

wymienionych okoliczności. 

 

 

Kalisz,…………………      ………………………… 

              (data)          ( czytelny podpis) 

 

Przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, stanowiska, tytułu 

lub stopnia naukowego, tytułu zawodowego, nazwy jednostki organizacyjnej, w której jestem 

zatrudniony, reprezentowanej grupy wyborczej w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wyborów 

oraz wszelkich innych czynności związanych z udziałem w wyborach na kadencję 2020- 2024 mogą 

zostać rozpowszechniane w niezbędnym zakresie do celów informacyjnych, w szczególności na 

stronie internetowej Uczelni, na portalach społecznościowych, w folderach i na tablicach ogłoszeń. 

 

 

 

Kalisz, …………………….    ……………………………………………… 

    ( data )       ( czytelny podpis ) 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 7 

  

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów w wyborach Członków 

Kolegium Elektorów, Senatu i Rektora w PWSZ w Kaliszu na 

kadencję 2020-2024 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(RODO) PWSZ w Kaliszu informuje, że: 

1. Administratorem Danych Osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła zawodowa  im. 

Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego z siedzibą ul. Nowy Świat 4, 62-800 Kalisz, 

reprezentowana przez Rektora. 

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. 

Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, adres email: iod@pwsz.kalisz.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby przeprowadzenia wyborów Członków 

Kolegium Elektorów, Senatu i Rektora w PWSZ w Kaliszu na okres kadencji 2020-2024, 

zgodnie z ustawą dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 

z późn. zm.),  Statutem  i Ordynacją Wyborczą na okres kadencji 2020-2024. 

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów prawa. 

5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

a także prawo do przenoszenia danych. 

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są 

przez Administratora Danych niezgodnie z RODO. 

7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia wyborów. 

( miejsce, data i podpis kandydata ) 

  


