
Dz. U. 2005 Nr 164 poz. 1365 

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym 

Opracowano na podstawie Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 1588, 

1650, z 2014 r. poz. 7, 768, 821, 1004, 1146, 1198, z 2015 r. poz. 357, 860, 1187, 1240, 1268, 1767. 

 

Art. 71.  

1. Statut uczelni publicznej określa skład kolegium elektorów oraz tryb wyboru jego członków, tryb wyboru 

organów jednoosobowych, przedstawicieli do organów kolegialnych oraz osób pełniących inne funkcje z 

wyboru, z zachowaniem następujących zasad:  

2) czynne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym w uczelni jako 

podstawowym miejscu pracy, pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi, studentom oraz 

doktorantom;  

3) 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 pełnym wymiarze czasu pracy, studentom oraz 

doktorantom;  

3a) wymóg zatrudnienia nie dotyczy kandydatów na rektora; 

4) każdy wyborca, o którym mowa w pkt 2, ma prawo do zgłaszania kandydatów. 

 

 

Zgodnie z Dz. U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. 

z późn. zm.; art. 71 ust.1 pkt 2 i 4 czynne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim 

zatrudnionym w uczelni jako podstawowym miejscu pracy, pracownikom niebędącym nauczycielami 

akademickimi, studentom oraz doktorantom. Każdy wyborca z przysługującym mu czynnym prawem 

wyborczym ma prawo do zgłaszania kandydatów . 

 

 

Zgodnie z Dz. U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. 

z późn. zm.; art. 71 ust.1 pkt 3 bierne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim 

zatrudnionym w uczelni jako podstawowym miejscu pracy, którzy nie ukończyli 67 roku życia, a w 

przypadku osób posiadających tytuł profesora – 70 roku życia, pracownikom niebędącym 

nauczycielami akademickimi, zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, studentom oraz 

doktorantom. Bierne prawo wyborcze oznacza, że dana osoba może kandydować, czyli być osobą 

zgłaszaną i wybieraną w wyborach. 

 


