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Wybory, powoływanie i odwoływanie organów i osób pełniących 
funkcje kierownicze 

Wybory w Uczelni przeprowadzane są w trybach bezpośrednim i
pośrednim

W trybie bezpośrednim dokonywane są wybory na członków Okręgowych
Kolegiów Elektorów (OKE)

W trybie pośrednim dokonywane są wybory:

1. Członków Uczelnianego Kolegium Elektorów (UKE) oraz
przedstawicieli Senatu – przez Okręgowe Kolegia Elektorów
2. Rektora przez Uczelniane Kolegium Elektorów (UKE)
3. Członków Rady Uczelni – przez Senat
4. Wybieralnych członków kolegiów wydziałów oraz kolegiów centrów
badawczych - przez Okręgowe Kolegia Elektorów



Wybory, powoływanie i odwoływanie organów i osób pełniących 
funkcje kierownicze 

Czynne prawo wyborcze w wyborach bezpośrednich przysługuje
wszystkim członkom wspólnoty Uczelni, a w wyborach pośrednich członkom
Uczelnianego Kolegium Elektorów, członkom Senatu, oraz członkom
Okręgowych Kolegiów Elektorów

Bierne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim
zatrudnionym w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy oraz pracownikom
niebędącym nauczycielami akademickim zatrudnionym w pełnym wymiarze
czasu pracy, chyba, że Ustawa stanowi inaczej. Bierne prawo wyborcze
przysługuje również studentom i doktorantom Uczelni.



Wybory członków Okręgowych Kolegiów Elektorów

Skład i liczba członków OKE
Przedstawiciele:
•profesorów i profesorów Uczelni: WMN 15
•pozostałych nauczycieli akademickich: WMN 6
•pracowników niebędących nauczycielami akademickimi: WMN 2
•studentów i doktorantów: WMN 6

Okręgowe Kolegium Elektorów OKE – wybierane w trybie bezpośrednim 
przez wszystkich członków wspólnoty Uczelni   

Rola OKE:  

Wybierają członków: 
•Uczelnianego Kolegium Elektorów, 
•Senatu 
•Kolegiów jednostek podstawowych w okręgach  

Wyłaniają kandydatów na Dziekana w przypadku Wydziałów 

ŁĄCZNIE z WMN: 29 ELEKTORÓW



Wybory członków Okręgowych Kolegiów Elektorów

Elektorzy kolegium okręgowego wybierani są odrębnie w grupach, spośród
kandydatów zgłoszonych przez co najmniej 3 osoby uprawnione do
głosowania z danego okręgu i grupy.



Wybory członków Okręgowych Kolegiów Elektorów – karta 
zgłoszenia



Wybory członków Okręgowych Kolegiów Elektorów – karta 
zgłoszenia

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do Okręgowych Kolegiów Elektorów 
(Pracownicy): 02-05.03.2020 w godzinach od 9:00 do 

15:00 w pokoju 226 u Pana Jana Treli i Pana Mirosława 
Dyczkowskiego

Formularze zgłoszeń:
http://www.wmn.agh.edu.pl/wybory-2020/

Przeprowadzenie pierwszej tury wyborów do OKE:
12.03.2020



Okręgowe kolegium elektorów wybiera członków Uczelnianego Kolegium
Elektorów i członków Senatu

Skład i liczba członków UKE
Przedstawiciele:
•profesorów i profesorów Uczelni: WMN 4
•pozostałych nauczycieli akademickich: WMN 1
•pracowników niebędących nauczycielami akademickimi: 6 wszystkie okręgi
wyborcze
•studentów I i II stopnia: 40 wszystkie okręgi wyborcze
•Doktorantów: 2 wszystkie okręgi wyborcze

ŁĄCZNIE w UKE: 200 ELEKTORÓW

Rola UKE:  

•wybór Rektora



Wybory członków Uczelnianego Kolegium Elektorów

Kandydatów na członków Uczelnianego Kolegium Elektorów z danego
okręgu może zgłosić co najmniej 5 przedstawicieli danej grupy
uprawnionych do głosowania w tym okręgu.



Wybory członków Uczelnianego Kolegium Elektorów – karta 
zgłoszenia



Wybory członków Uczelnianego Kolegium Elektorów – karta 
zgłoszenia

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do Uczelnianego Kolegium Elektorów 
(Pracownicy): 02.03-18.03.2020

Formularze zgłoszeń:
http://www.wmn.agh.edu.pl/wybory-2020/

Wybory członków UKE (pierwsza tura):
20-26.03.2020



Okręgowe Kolegium Elektorów wybiera członków Uczelnianego Kolegium
Elektorów i członków Senatu

Skład i liczba członków Senatu
Przedstawiciele:
•Rektor: 1
•profesorów i profesorów Uczelni: WMN 2
•pozostałych nauczycieli akademickich: WMN 1
•pracowników niebędących nauczycielami akademickimi: 3 wszystkie okręgi
wyborcze
•studentów I i II stopnia: WMN 1
•doktorantów: 1 wszystkie okręgi wyborcze

ŁĄCZNIE członkowie Senatu: 85

Rola Senatu:  

•wybór członków Rady Uczelni



Wybory członków Senatu
Kandydatów na członków Senatu z danego okręgu może zgłosić co najmniej
5 przedstawicieli danej grupy uprawnionych do głosowania w tym
okręgu.

Uwaga: Ta sama osoba może być członkiem Senatu nie więcej niż dwie 
następujące po sobie kadencje (statut AGH: §18 ust. 2)



Wybory członków Senatu – karta zgłoszenia



Wybory członków Senatu – karta zgłoszenia

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do Senatu (Pracownicy): 
22-25.05.2020

Formularze zgłoszeń:
http://www.wmn.agh.edu.pl/wybory-2020/

Wybory przedstawicieli do Senatu (pierwsza tura):
28.05-01.06.2020



Wybory Rektora
Prawo zgłaszania kandydatów na Rektora mają:

•Uczelnianie Kolegium Elektorów: każdy z elektorów na zebraniu zobowiązany
jest w sposób tajny zgłosić swojego kandydata (bez konieczności uzyskania jego zgody na
kandydowanie); proponowanymi kandydatami na Rektora zostają trzy osoby z największą
liczba głosów, które wyrażą zgodę na kandydowanie

•Rada Uczelni: proponuje z własnej inicjatywy kandydatów na Rektora

Tryb wyborczy:

1.Opinia Senatu na temat kandydatów zaproponowanych przez UKE oraz RU
2.Rada Uczelni wskazuje kandydatów na Rektora
3.Prezentacja programu pracy oraz założeń strategii rozwoju Uczelni przez
kandydatów na Rektora
4.Wybory Rektora na zebraniu wyborczym Uczelnianego Kolegium
Elektorów. Rektorem zostaje kandydat, który w głosowaniu uzyskał
bezwzględną większość głosów w obecności co najmniej połowy składu
UKE



Wybory Rektora

Statut AGH (art. 19 ust. 5): Rektorem może zostać osoba, która spełnia
wymogi określone w Ustawie oraz posiada tytuł Profesora



Wybory Rektora: harmonogram

Zgłaszanie kandydatów na Rektora: 
07.04.2020

Opiniowanie kandydatów na Rektora: 
15.04.2020

Wskazanie kandydatów na Rektora: 
15-20.04.2020

Ogłoszenie listy kandydatów na Rektora: 
21.04.2020

Spotkanie przedwyborcze z kandydatami na Rektora: 
23.04.2020

Wybory Rektora: 27.04.2020
Ewentualna druga i trzecia tura: 30.04-05.05.2020



Wyłanianie kandydatów na Dziekana

1. Wyłanianie kandydatów na dziekana odbywa się na zebraniu
Okręgowego Kolegium Elektorów. Każdy z elektorów obecny na zebraniu
zobowiązany jest w sposób tajny zgłosić swojego kandydata (bez
konieczności uzyskania jego zgody na kandydowanie). Zgłaszany kandydat
winien spełniać wymogi Ustawy i Statutu i mieć co najmniej stopień
naukowy doktora habilitowanego.

2. Przewodniczący Okręgowego Kolegium Elektorów przekazuje do
wiadomości Rektorowi-Elektowi listę 3 osób, które uzyskały największą
liczbę głosów na kandydatów na dziekana.

3. Spośród wskazanych 3 osób, Rektor-Elekt wskazuje tę, która obejmie
funkcję dziekana od dnia 1 września roku, w którym przeprowadza się
wybory.

4. Rektor-elekt na wniosek dziekana-elekta wskazuje osoby, które obejmą
funkcje prodziekanów od 1 września.



Wyłanianie kandydatów na Dziekana
Art. 23. ust. 2 pkt. 6 Ustawy Prawo o Szkolnictwie wyższym i nauce: Do zadań Rektora
należy w szczególności: powoływanie osób do pełnienia funkcji kierowniczych w uczelni i
ich odwoływanie

Do osób powoływanych do pełnienia funkcji kierowniczych w uczelni, o których mowa w Art.
23. ust. 2 pkt. 6, stosuje się odpowiednio przepisy art. 20 ust. 1 pkt 1-5 oraz ust. 4.

co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego (Statut AGH)



Wyłanianie Dziekana

Wyłonienie kandydatów na Dziekana: 
4-8.05.2020



Wybory członków kolegium Wydziału

Skład i liczba członków kolegium Wydziału
Przedstawiciele:
•profesorów i profesorów Uczelni: WMN 9
•pozostałych nauczycieli akademickich: WMN 4
•pracowników niebędących nauczycielami akademickimi: 1 WMN
•studentów i doktorantów: 4 WMN

ŁĄCZNIE członkowie kolegium Wydziału: 18

W kolegium wydziału zasiadają także dziekan (jako przewodniczący), wszyscy prodziekani,
wszyscy dyrektorzy	 instytutów/kierownicy katedr oraz dyrektor administracyjny (§31 ust	5
Statutu AGH). Do uczestnictwa w posiedzeniu kolegium z głosem doradczym Dziekan może	
zapraszać inne osoby (ust.	 6). Zaproszenie może	 mieć także charakter stały, jeżeli taka
będzie wola przewodniczącego kolegium.

Wybory przedstawicieli grup społeczności wydziału do kolegium wydziału
dokonywane są przez przedstawicieli tych grup wchodzących w skład
okręgowych kolegiów elektorów, na specjalnych zebraniach wyborczych



Wybory członków kolegium Wydziału – karta zgłoszenia



Wybory członków kolegium Wydziału – karta zgłoszenia

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do Kolegium Wydziału (Pracownicy): 
22-25.05.2020

Formularze zgłoszeń:
http://www.wmn.agh.edu.pl/wybory-2020/

Wybory przedstawicieli do Kolegium Wydziału (pierwsza tura):
28.05-01.06.2020
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