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K O M U N I K A T  N r  1 / 2 0 2 0   

K O M I S J I  W Y B O R C Z E J   

Akademii im. Jakuba z Paradyża 

z dnia 10 marca 2020 r. 
 

w sprawie treści pojęcia czynne i bierne prawo wyborcze  

przysługujące pracownikowi uczelni publicznej  
 

 

Komisja Wyborcza powołana Uchwałą Nr 76/000/2019 Senatu AJP z dnia 17 grudnia 

2019 r. w związku z licznymi pytania, co do treści pojęcia czynne i bierne prawo wyborcze 

informuje, co następuje: 
 

 czynne prawo wyborcze to prawo do zgłaszania kandydatów w wyborach 

organizowanych w uczelni publicznej oraz prawo do udziału w głosowaniu i oddania 

głosu na swojego kandydata do organów kolegialnych lub jednoosobowych na uczelni 

publicznej. Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85) czynne prawo wyborcze w 

Akademii im. Jakuba z Paradyża, zwanej dalej AJP, przysługuje pracownikom uczelni 

oraz studentom i doktorantom. Czynne prawo wyborcze przysługuje także w przypadku 

wyborów uzupełniających, 

 bierne prawo wyborcze to prawo do kandydowania w wyborach do organów 

kolegialnych lub jednoosobowych na uczelni publicznej. Bierne prawo wyborcze do 

organów AJP, ma ten pracownik, który spełnia wymogi określone w art. 20 ust. 1 wyżej 

cytowanej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tj. ma pełną zdolność do 

czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych, nie był skazany prawomocnym 

wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, nie był karany 

karą dyscyplinarną, w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie 

pracował 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 430 ze 

zm.) oraz nie pełnił w nich służby ani nie współpracował z tymi organami, nie ukończył 

67. roku życia. Przepisy Statutu AJP różnicują to prawo w zależności od przynależności 

do określonej grupy pracowniczej. Mianowicie w wyborach (także uzupełniających) 

bierne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym w AJP 

jako podstawowym miejscu pracy. W przeciwieństwie do czynnego prawa wyborczego – 
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bierne prawo wyborcze przysługuje także pracownikom niebędącym nauczycielami 

akademickimi przez sam fakt zatrudnienia w AJP w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 

studentem i doktorantom. Bierne prawo wyborcze podlega modyfikacji w przypadku 

wyborów do Kolegium Elektorów, tu przepisy ustawy dodatkowo nakładają na 

kandydatów obowiązek niepełnienia w okresie wyborów i w trakcie kadencji funkcji 

rektora AJP lub organu innej uczelni, a także członka Rady Uczelni AJP lub rady innej 

uczelni oraz nie łączenia zatrudnienia w administracji publicznej z pełnieniem funkcji 

elektora, 

 bierne prawo wyborcze w wyborach jednoosobowego organu AJP tj. na funkcję Rektora 

ma ten pracownik, który spełnia wymogi o których mowa w art. 20 ust. 1 wyżej 

cytowanej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, a także wymogi określone dla 

kandydatów do Kolegium Elektorów oraz nie jest założycielem uczelni niepublicznej, 

 podkreślenia wymaga fakt, iż kryteria określone w wyżej cytowanej ustawie Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce, których spełnienie powoduje, iż dana osoba posiada 

bierne prawo wyborcze, trzeba spełniać przez cały okres sprawowania funkcji, na którą 

zostało się wybranym. Znaczy to tyle, że np.: w przypadku ukończenia w trakcie kadencji 

67 lat traci się mandat. Także zgodnie z § 150 Statutu AJP zmiana podstawowego miejsca 

pracy i złożenie przez nauczyciela akademickiego oświadczenia, że uczelnia publiczna, w 

której pełni funkcję z wyboru, nie jest jego podstawowym miejscem pracy – powoduje 

wygaśnięcie jego mandatu. Tak samo utratę mandatu powoduje zmiana wymiaru 

zatrudnienia pracownika niebędącego nauczycielem akademickim, a pełniącego funkcję 

członka organu kolegialnego z pełnego wymiaru czasu pracy na cząstkowy. 

 

 

 

Sekretarz KW: mgr Monika Kopeć Przewodniczący KW: mgr Marcin Szott 

 


