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ZAŁĄCZNIK NR 4  

 

REGULAMIN WYBORÓW  

DO KOLEGIÓW ELEKTORÓW, ORGANÓW JEDNOOSOBOWYCH, 
PRZEDSTAWICIELI DO ORGANÓW KOLEGIALNYCH ORAZ OSÓB 

PEŁNIĄCYCH INNE FUNKCJE Z WYBORU NA UNIWERSYTECIE  

 

 

§ 1 

1. Uczelniana komisja wyborcza prowadzi wybory: 

1) uczelnianego kolegium elektorów,  

2) wydziałowych kolegiów elektorów,  

3) przedstawicieli do organów kolegialnych – senat, rada wydziału,  

4) organów jednoosobowych – rektor, dziekan,  

5) osób pełniących inne funkcje z wyboru – prorektor, prodziekan,  

6) elektorów do Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego. 

2. Wybory, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3, prowadzi się w następujących 

grupach społeczności akademickiej:  

1) nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy 

doktora habilitowanego,  

2) pozostali nauczyciele akademiccy, 

3) pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi. 

3. Nauczycielom akademickim, o których mowa w §45 ust. 2 pkt. 1, §48 ust. 2 pkt. 1 oraz 

§17 ust. 2 pkt. 3, przysługuje z urzędu mandat odpowiednio do uczelnianego kolegium 

elektorów, właściwego wydziałowego kolegium elektorów oraz właściwej rady wydziału.  

4. Wybory uczelnianego i wydziałowych kolegiów elektorów, organów jednoosobowych, 

przedstawicieli do organów kolegialnych oraz osób pełniących inne funkcje z wyboru             

na Uniwersytecie są przeprowadzane na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 

r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz statutu. 

5. Wyboru kandydata na członka Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego dokonuje 

senat spośród kandydatów przedstawionych przez rektora.
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§ 2 

1. Wybory przedstawicieli studentów i doktorantów do organów kolegialnych Uniwersytetu 

oraz kolegiów elektorów prowadzą odpowiednie organy wyborcze samorządu 

studenckiego oraz samorządu doktorantów. 

2. Tryb wyboru oraz czas trwania kadencji przedstawicieli studentów i doktorantów 

określają odpowiednio regulamin samorządu studenckiego i regulamin samorządu 

doktorantów. 

3. Przepisy, o których mowa w ust. 2, nie mogą naruszać przepisów ustawy z dnia 27 lipca 

2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz statutu Uniwersytetu. 
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§ 3 

1. Czynne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym                

na Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy, pracownikom niebędącym 

nauczycielami akademickimi, studentom oraz doktorantom. 

2. Bierne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim, zatrudnionym na 

Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy, którzy nie ukończyli 67
2
 roku życia,  

a w przypadku osób posiadających tytuł profesora – 70 roku życia oraz pracownikom 

niebędącym nauczycielami akademickimi, zatrudnionym w  pełnym wymiarze czasu 

pracy. 

3. Dla ustalenia liczebności wyborców oraz przedstawicieli poszczególnych grup 

społeczności akademickiej w kolegiach elektorów oraz w organach kolegialnych 

przyjmuje się stan liczbowy pracowników, studentów i doktorantów Uniwersytetu na dzień 

1 stycznia roku kalendarzowego, w którym przypadają wybory, z zastrzeżeniem ust. 4.  

4. W przypadku utworzenia, w trakcie trwania kadencji władz Uniwersytetu, nowego 

wydziału dla ustalenia liczebności wyborców oraz przedstawicieli poszczególnych grup 

społeczności akademickiej w wydziałowym kolegium elektorów oraz radzie wydziału, 

przyjmuje się stan liczbowy pracowników, studentów i doktorantów Uniwersytetu na 1-szy 

dzień miesiąca następującego, po miesiącu w którym utworzono wydział. 

 

§ 4 

Wyboru uczelnianego i wydziałowych kolegiów elektorów, oraz przedstawicieli 

poszczególnych grup społeczności akademickiej do organów kolegialnych Uniwersytetu 

dokonuje się w wyborach równych i bezpośrednich. 

 

§ 5 

Jednoosobowe organy Uniwersytetu oraz osoby pełniące inne funkcje z wyboru wybierane są 

przez kolegia elektorów w wyborach równych i bezpośrednich.  

 

§ 6 

Liczbę przedstawicieli poszczególnych grup społeczności akademickiej, wybieranych do 

uczelnianego kolegium elektorów, określa uczelniana komisja wyborcza zgodnie z § 45 ust. 2 

statutu.  

 

§ 7 

Liczbę przedstawicieli poszczególnych grup społeczności akademickiej, wybieranych do 

wydziałowego kolegium elektorów, określa uczelniana komisja wyborcza zgodnie z § 48 ust. 

2 statutu. 

 

§ 8 

Przedstawiciele poszczególnych grup społeczności akademickiej wybierani są do senatu           

w liczbie określonej w § 12 ust. 2 pkt 4–8 statutu. 

 

§ 9 

Liczbę przedstawicieli poszczególnych grup społeczności akademickiej wybieranych do rad 

wydziałów, określa uczelniana komisja wyborcza zgodnie z § 17 ust. 2 pkt 3–6 statutu. 
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§ 10 

1. Wyboru jednoosobowych organów Uniwersytetu, oraz przedstawicieli nauczycieli 

akademickich do senatu z grupy nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy 

profesora oraz stopień naukowy doktora habilitowanego, dokonuje się na zebraniach 

wyborczych. 

2. Do przeprowadzania wyborów na zebraniach wyborczych wyznacza się komisje: 

mandatową, skrutacyjną i wyborczą.  

3. Do zadań komisji mandatowej należy w szczególności: wydawanie kart wyborczych, 

mandatów oraz sporządzanie protokołu z przeprowadzonych czynności. Treść protokołu 

odczytuje przewodniczący komisji mandatowej. 

4. Do zadań komisji skrutacyjnej należy obliczenie głosów na zebraniu wyborczym oraz 

sporządzenie protokołu z każdego głosowania. Wynik głosowania podaje wyborcom 

przewodniczący komisji skrutacyjnej. 

5. Do zadań komisji wyborczej należy prowadzenie oraz podejmowanie czynności w trakcie 

zebrania wyborczego, w szczególności:  

1) otwieranie i zamykanie zebrania wyborczego, 

2) zarządzanie odczytania protokołów komisji mandatowej i skrutacyjnej, 

3) udzielanie głosu członkom zebrania,  

4) otwieranie i zamykanie dyskusji, 

5) zarządzanie rozpoczęcia i zakończenia głosowania, 

6) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania, 

7) sporządzanie protokołu z wyniku wyboru. Treść protokołu odczytuje przewodniczący 

komisji, 

8) informowanie przewodniczącego uczelnianej komisji wyborczej o zaistniałych w toku 

wyborów nieprawidłowościach. 

6. Zebrania wyborcze, o których mowa w ust. 1, wymagają udziału co najmniej połowy 

wyborców, z zastrzeżeniem ust. 8.  

7. W przypadku braku quorum na zebraniu wyborczym przewodniczący komisji wyborczej 

zarządza zamknięcie zebrania wyborczego. W takim przypadku przewodniczący 

uczelnianej komisji wyborczej wyznacza nowy termin zebrania. 

8. Komisja wyborcza może odstąpić od wymogu, określonego w ust. 6, przy wyborze 

prodziekanów. 

 

§ 11 

1. Wybory przedstawicieli z grupy pozostałych nauczycieli akademickich oraz pracowników 

niebędących nauczycielami akademickimi do senatu, rad wydziałów i kolegiów elektorów 

prowadzone są przez obwodowe komisje wyborcze w obwodach wyborczych.  

2. Do zadań obwodowych komisji wyborczych należy w szczególności: 

1) otwieranie i zamykanie głosowania, 

2) wydawanie kart wyborczych,  

3) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania, 

4) obliczenie głosów, 

5) sporządzanie protokołów z wyników wyborów, 
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6) informowanie przewodniczącego uczelnianej komisji wyborczej o zaistniałych w toku 

wyborów nieprawidłowościach. 

3. Na podstawie protokołów z wyników wyborów w poszczególnych obwodach, 

przewodniczący obwodowych komisji wyborczych sporządzają zbiorczy protokół                    

z wyników wyborów odpowiednio do senatu, rad wydziałów i kolegiów elektorów. 

 

§ 12 

1. Każdy wyborca, któremu przysługuje czynne prawo wyborcze, ma prawo zgłoszenia 

kandydata (ów), z zastrzeżeniem § 47 ust. 1  i § 50 ust. 1 statutu. 

2. Zgłoszenie kandydata do jednoosobowych organów Uniwersytetu może być dokonane 

wyłącznie w formie pisemnej wraz z pisemną zgodą kandydata na kandydowanie. 

3. Zgłoszenie kandydata do senatu – przedstawiciela wydziału z grupy osób posiadających 

tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego dokonywane jest 

ustnie na zebraniu wyborczym. Wymagana jest ustna zgoda kandydata, a w razie jego 

nieobecności, zgłaszający obowiązany jest przedłożyć zgodę pisemną. Zebranie wyborcze 

organizowane jest w ramach każdego wydziału. 

4. Zgłoszenie kandydata do uczelnianego kolegium elektorów, wydziałowych kolegiów 

elektorów, senatu oraz do rad wydziałów z grupy pozostałych nauczycieli akademickich 

oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, dokonywane jest w formie 

pisemnej wraz z pisemną zgodą kandydata na kandydowanie, z zastrzeżeniem ust. 5. 

Dopuszcza się także zgłoszenie telefonicznie kandydata, do sekretarza uczelnianej komisji 

wyborczej. Zgłoszenie telefoniczne kandydata uznaje się za dokonane z chwilą 

dostarczenia, nie później niż do ostatniego dnia przyjmowania zgłoszeń, pisemnej zgody 

kandydata.  

5. Kandydata do wydziałowego kolegium elektorów, rad wydziałów oraz kandydata do 

senatu – przedstawiciela wydziału może zgłaszać jedynie pracownik danego wydziału 

spośród osób zatrudnionych na wydziale. 

 

§ 13 

Terminy i miejsce zgłoszeń kandydatów, zebrań wyborczych i głosowań w obwodach określa 

kalendarz czynności wyborczych, o którym mowa w §42 ust. 1 pkt. 3 statutu. 

 

§ 14 

Jeżeli w wyborach uczelnianego i wydziałowych kolegiów elektorów oraz przedstawicieli do 

organów kolegialnych zgłoszono w terminie określonym w kalendarzu czynności wyborczych 

mniejszą liczbę kandydatów, niż liczba mandatów podlegająca wyborowi, przewodniczący 

uczelnianej komisji wyborczej przedłuża termin do zgłaszania kandydatów. Przedłużony 

termin zgłaszania kandydatów upływa z chwilą, gdy liczba zgłoszonych kandydatów będzie  

o 1 większa niż liczba mandatów podlegających wyborowi. 

 

§ 15 

W razie potrzeby przeprowadzenia wyborów uzupełniających lub wyborów ponownych 

terminy czynności wyborczych, o których mowa w §43 statutu ustala przewodniczący 

uczelnianej komisji wyborczej. Terminu, o którym mowa w §23 pkt. 1 nie stosuje się. 
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§ 16 

1. Głosowanie odbywa się przy pomocy kart wyborczych.  

2. Na karcie do głosowania umieszcza się: pieczęć właściwej komisji wyborczej, informację 

o sposobie głosowania oraz nazwiska kandydatów w układzie alfabetycznym. 

3. Głosowanie jest tajne.  

 

§ 17 

1. Wyborca głosuje stawiając znak „X” w wyznaczonym miejscu na karcie wyborczej, obok 

nazwiska kandydata. Karta niewypełniona uważana jest za głos wstrzymujący. 

2. Głos uznaje się za ważnie oddany, jeżeli został złożony do urny przez wyborcę osobiście, 

na właściwej karcie wyborczej i z nie większą liczbą zaznaczonych nazwisk kandydatów 

niż liczba wybieralna (mandatów). 

3. Karta wyborcza naddarta, przedarta, zawierająca większą niż dopuszczalna liczbę głosów 

albo oznaczona w sposób inny niż opisany w ust. 1, traktowana jest jako głos nieważny. 

 

§18 

W przypadku wyborów organów jednoosobowych Uniwersytetu oraz osób pełniących inne 

funkcje z wyboru, jeżeli bierze w nich udział tylko jeden kandydat, wyborca głosuje „za” albo 

„przeciw” kandydatowi, stawiając znak „X” w odpowiednim miejscu na karcie wyborczej. 

Przepis §17 ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

 

§ 19 

1. W przypadku wyborów organów jednoosobowych Uniwersytetu oraz osób pełniących 

inne funkcje z wyboru, wybór następuje, gdy kandydat uzyskał więcej niż połowę ważnie 

oddanych głosów. W przypadku, gdy w wyborach bierze udział jeden kandydat, wybór 

następuje, jeżeli za kandydatem oddano więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. 

2. Jeżeli w wyborach organu jednoosobowego Uniwersytetu lub osób pełniących inne 

funkcje z wyboru w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów nie przekroczył progu,  

o którym mowa w ust. 1, przewodniczący komisji wyborczej zarządza drugie głosowanie, 

w którym biorą udział kandydaci, którzy w pierwszym głosowaniu uzyskali dwie kolejne, 

największe liczby głosów. Jeżeli w drugim głosowaniu wybór nie zostanie dokonany, 

przewodniczący komisji wyborczej ogłasza zamknięcie zebrania. W takim przypadku 

przewodniczący uczelnianej komisji wyborczej wyznacza nowy termin zgłaszania 

kandydatów  i przeprowadza się ponowne wybory. 

3. Jeżeli w wyborach organu jednoosobowego Uniwersytetu lub osób pełniących inne 

funkcje z wyboru w pierwszym głosowaniu kandydowała tylko jedna osoba i nie została 

wybrana, przewodniczący komisji wyborczej zarządza zamknięcie zebrania.  W takim 

przypadku przewodniczący uczelnianej komisji wyborczej wyznacza nowy termin 

zgłaszania kandydatów i przeprowadza się ponowne wybory. 

 

 § 20  

1. Za wybranych do uczelnianego i wydziałowych kolegiów elektorów oraz organów 

kolegialnych uważa się tych kandydatów, którzy w granicach liczby mandatów 

podlegającej wyborowi uzyskali kolejno największą liczbę głosów, pod warunkiem, 

że w głosowaniu otrzymali więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.  
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2. Jeżeli w wyborach przedstawicieli do uczelnianego lub wydziałowych kolegiów 

elektorów oraz organów kolegialnych w pierwszym głosowaniu najmniejszą liczbę 

głosów uprawniającą do uzyskania mandatu otrzymają dwie lub więcej osób, 

przewodniczący uczelnianej komisji wyborczej zarządza głosowanie dodatkowe nad tymi 

kandydaturami. 

3. Za wybranego w głosowaniu dodatkowym uważa się tego kandydata, który uzyskał 

największą liczbę głosów, pod warunkiem, że w głosowaniu otrzymał więcej niż połowę 

ważnie oddanych głosów. 

4. W przypadku, gdy w głosowaniu dodatkowym dwóch lub więcej kandydatów otrzymało 

tę samą liczbę głosów uprawniającą do uzyskania mandatu, za wybranego uważa się tego 

kandydata, który uzyskał większą liczbę głosów w większej liczbie obwodów.  

W przypadku, gdy liczba ta jest równa – rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez 

przewodniczących obwodowych komisji wyborczych.  

 

§ 21 

1. Jeżeli w wyborach, o których mowa w § 20 nie dokonano obsadzenia wszystkich 

mandatów podlegających wyborowi, przewodniczący uczelnianej komisji wyborczej 

zarządza ponowne głosowanie. 

2. W ponownym głosowaniu wyboru dokonuje się spośród liczby kandydatów większej  

o jeden, niż liczba wybieranych mandatów, którzy w pierwszym głosowaniu uzyskali 

kolejno największą liczbę ważnie oddanych głosów. W przypadku, gdy dwóch lub więcej 

kandydatów otrzymało tę samą liczbę głosów uprawniającą do udziału w ponownym 

głosowaniu, o dopuszczeniu kandydata do wyborów w ponownym głosowaniu rozstrzyga 

większa liczba obwodów, w których jeden z kandydatów uzyskał większą liczbę głosów, 

a jeżeli liczba tych obwodów jest równa – rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez 

przewodniczącego uczelnianej komisji wyborczej.  

3. Jeżeli którykolwiek z kandydatów dopuszczonych do ponownego głosowania utraci 

bierne prawo wyborcze albo wycofa zgodę na kandydowanie, w jego miejsce do wyborów 

w ponownym głosowaniu dopuszcza się kandydata, który otrzymał kolejno najwyższą 

liczbę głosów w pierwszym głosowaniu. Przepis ust. 2 zdanie drugie stosuje się 

odpowiednio.  

4. Za wybranych w ponownym głosowaniu uważa się tych kandydatów, którzy w 

granicach liczby mandatów podlegającej wyborowi uzyskali największą liczbę 

głosów, pod warunkiem, że w głosowaniu otrzymali więcej niż połowę ważnie oddanych 

głosów. 

5. W przypadku, gdy w wyniku głosowania ponownego nie dokonano obsadzenia 

wszystkich mandatów podlegających wyborowi, przewodniczący uczelnianej komisji 

wyborczej zarządza kolejną turę głosowania ponownego. 

6. Kolejne tury głosowania ponownego przeprowadza się, aż do obsadzenia wszystkich 

mandatów podlegających wyborowi. 

7. Do kolejnych tur głosowania ponownego przepisy ust. 1 – 5 stosuje się odpowiednio. 

 

§ 22 

1. Do wyborów uzupełniających, o których mowa w § 16 ust. 6, § 19 ust. 6, § 45 ust. 8 oraz  

§ 48 ust. 8 statutu, przepisy niniejszego załącznika stosuje się odpowiednio.  
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2. W przypadku gdy w wyborach uzupełniających bierze udział tylko jeden kandydat, 

wyborca głosuje „za” albo „przeciw” kandydatowi, stawiając znak „X” w odpowiednim 

miejscu na karcie wyborczej. Przepis §17 ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

 

§23 

Do wiadomości publicznej na stronach internetowych Uniwersytetu podaje się: 

1) listy kandydatów co najmniej na 5 dni przed dniem wyborów, 

2) protokoły obwodowych komisji wyborczych, zbiorcze protokoły z wyników wyborów 

w obwodach, protokoły komisji mandatowej, skrutacyjnej i wyborczej – nie później niż 

3 dni po dokonanym wyborze, 

3) komunikaty przewodniczącego uczelnianej komisji wyborczej, 

4) inne informacje przeznaczone dla kandydatów i wyborców. 

 

§ 24 

Obsługę techniczną wyborów – lokale z wyposażeniem, materiały oraz personel pomocniczy 

według wymogów uczelnianej komisji wyborczej – zabezpiecza zastępca kanclerza. 

 

 

                                            
1
 Uchwała Nr 117/2017 z 27.09.2017 r. 

2
 Uchwała Nr 2/2106 z 20.01.2016 r. 


