
UCHWAŁA NR 1/2021 

UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 8 listopada 2021 roku 

 
w sprawie: zmiany Regulaminu wyborczego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej 

w Jeleniej Górze  

 

Na podstawie: § 38 ust. 9 Statutu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej  

w Jeleniej Górze uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

W Regulaminie wyborczym KPSW w Jeleniej Gorze stanowiącym załącznik do uchwały nr 

2/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 13 stycznia 2020 r. wprowadza się następujące 

zmiany: 

 

1. § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1 

Wybory w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze, zwanej dalej 

„Uczelnią” odbywają się zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce: z 

dnia 20 lipca 2018 roku (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 478 z późn. zm.). zwaną dalej: 

„Ustawą”, Statutem Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze, 

zwanym dalej: „Statutem” oraz niniejszym regulaminem.” 

 

2. W § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Wybór przedstawicieli studentów do Kolegium elektorów i Senatu jest dokonywany 

na zebraniach samorządu studenckiego zgodnie z trybem ustalonym w regulaminie 

samorządu studenckiego. O wyborze przedstawicieli, o których mowa w ust. 2, 

przewodniczący samorządu studenckiego pisemnie informuje UKW.”. 

 

3. W § 11a ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Głosowanie oraz inne czynności poprzedzające glosowanie przy użyciu systemu 

przeprowadza UKW przy współpracy z Sekcją Informatyków Uczelni.”. 

 

4. W § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Głosowania odbywają się w trybie większości zwykłej przy obecności co najmniej 

polowy uprawnionych do głosowania, chyba że przepisy Ustawy, Statutu lub 

niniejszego regulaminu stanowią inaczej.”. 

 

5. W § 15 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Rektor lub dziekani mogą zarządzić godziny rektorskie lub dziekańskie w celu 

sprawnego przeprowadzenia wyborów. Godziny rektorskie mogą dotyczyć całej 

Uczelni bądź poszczególnych wydziałów. Godziny dziekańskie mogą dotyczyć tylko 

danego wydziału.”. 

 

6. W § 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Członkiem Rady Uczelni może być osoba, która spełnia wymagania określone w 

art. 20 ust 1-3 Ustawy.”. 

 

7. W § 26 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 



„2. Członkiem Kolegium elektorów może być osoba, która spełnia wymagania 

określone w art. 20 ust. 1 pkt 1-5 i 7 Ustawy.”. 

 

8. W § 28 uchyla się ust. 1. 

9. W § 29: 

1) uchyla się ust. 1; 

2) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2. Członkiem Senatu może być osoba, która spełnia wymagania określone w art. 20 

ust. 1 pkt 1-5 i 7 Ustawy. 

3. Do wyborów członków Senatu stosuje się odpowiednio postanowienia, § 17 ust. 5 

pkt 1-5a i 6, § 17 ust. 6 pkt 1, § 26 oraz § 28.”. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY 

Uczelnianej Komisji Wyborczej 

w Jeleniej Górze 

 

prof. Bogdan Miedziński 

 


