
Załącznik nr 1 
do Statutu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 

 
ORDYNACJA WYBORCZA 

 
§ 1. 

1. Organami wyborczymi uczelni są kolegia elektorów: uczelniane i wydziałowe. 
 

§ 2. 
1. Wybory winny odbyć się w ostatnim roku kadencji w następujących terminach: 

1) uczelnianego kolegium elektorów – do końca lutego, 
2) rektora – do końca marca i prorektorów – do 15 kwietnia,  
3) wydziałowych kolegiów elektorów – do 15 kwietnia, 
4) dziekanów i prodziekanów – do 15 maja, 
5) organów kolegialnych – do 30 czerwca. 

2. Informacje o czasie i miejscu przeprowadzenia wyborów podaje się do wiadomości nie 
później niż 7 dni przed wyborami. Dopuszcza się jednoczesne wskazanie terminu drugiej 
tury oraz kolejnego terminu wyborów. 

 
§ 12. 

1. 1Wyboru elektorów uczelnianego kolegium elektorów w grupie nauczycieli 
akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego 
zatrudnionych na wydziałach i w jednostkach pozawydziałowych dokonuje się w wyborach 
bezpośrednich. 

2. 2Wyboru elektorów spośród pozostałych nauczycieli akademickich oraz pracowników 
niebędących nauczycielami akademickimi dokonuje się dwustopniowo: 
1) wybory delegatów: 

a) w grupie pozostałych nauczycieli akademickich w proporcji jeden delegat na 
każde kolejne 20 osób uprawnionych do głosowania, 

b) w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w proporcji 
1 delegat na każde kolejne 40 osób uprawnionych do głosowania, 

2) wybory członków kolegium elektorów. 

3. 3Wyboru elektorów, o których mowa w ust. 2 pkt 2, dokonuje się na zebraniach 
uczelnianych spośród delegatów. 

4. 4Liczbę delegatów z poszczególnych wydziałów i okręgów wyborczych ustala 
uczelniana komisja wyborcza, według stanu zatrudnienia osób posiadających czynne 
prawo wyborcze na pierwszy dzień stycznia roku wyborów, niebędący ustawowo 
wolnym dniem od pracy. 

5. Kadencja uczelnianego kolegium elektorów trwa od dnia wyborów i upływa z chwilą wyboru 
nowego kolegium, z zastrzeżeniem § 1 ust. 5. 
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