
 
 

 

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

Nr 34/2015/2016 

z dnia 23 lutego 2016 r. 

w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu wyborów do organów jednoosobowych i kolegialnych 

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na kadencję 2016-2020”  

 

 

Na podstawie § 66 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego  

 

 

uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1 

 

Zatwierdza się i wprowadza do stosowania opracowany przez Komisję Wyborczą Uniwersytetu 

„Regulamin wyborów do organów jednoosobowych i kolegialnych Uniwersytetu Kazimierza 

Wielkiego w Bydgoszczy na kadencję 2016-2020”, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

Zgodność z protokołem stwierdzam     Przewodniczący Senatu UKW 

Rektor 

 

 

 

 

mgr Monika Zielińska - Wódecka                                                       prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski  

 

 

 
Egzemplarz nr …/4/2015/2016 



Załącznik Nr 1  

do Uchwały nr 34/2015/2016 

Senatu UKW 

z dnia 23 lutego 2016 r. 

 

 

REGULAMIN 

WYBORÓW DO ORGANÓW JEDNOOSOBOWYCH I KOLEGIALNYCH 

UNIWERSYTETU KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY 

 

 

Regulamin niniejszy ustala zasady i tryb przeprowadzania wyborów do organów kolegialnych 

i jednoosobowych Uniwersytetu. 
 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WYBORÓW DO ORGANÓW 

JEDNOOSOBOWYCH I KOLEGIALNYCH 

 

§ 1. 

1. Organami jednoosobowymi Uniwersytetu są rektor i dziekan.  

2. Organy jednoosobowe Uniwersytetu wybierane są odpowiednio przez kolegium 

elektorów Uniwersytetu  lub kolegia elektorów danego wydziału. 

3. Organami kolegialnymi Uniwersytetu są senat, rady wydziałów.  

4. Wybory do wymienionych w ust. 3 organów kolegialnych dokonywane są przez 

poszczególne grupy społeczności akademickiej na zebraniach wyborczych. Sposób 

wyborów określają właściwe komisje wyborcze i mają tu zastosowanie przepisy 

rozdziału I niniejszego Regulaminu.  

 

§ 2. 

1. Czynne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym 

w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy, pracownikom niebędącym 

nauczycielami akademickimi, studentom oraz doktorantom. 

2. 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.     

3. Wymóg zatrudnienia nie dotyczy kandydata na rektora. 

  

§ 3. 

1. Czas i miejsce przeprowadzenia wyborów podaje się do wiadomości wyborców co 

najmniej na 14 dni przed terminem wyborów.  

2. Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje każdej osobie posiadającej czynne prawo 

wyborcze. Zgłoszeni kandydaci do organów jednoosobowych składają pisemne  

oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie. Po terminie wyznaczonym przez 

odpowiednią komisję wyborczą nie można zgłaszać kandydatur do organów 

jednoosobowych.  

3. Zgłoszenie kandydata do organów kolegialnych może nastąpić w trakcie zebrania 

wyborczego, po uprzednim wyrażeniu zgody w formie oświadczenia ustnego, 

podlegającego zaprotokołowaniu.  



§ 4. 

1. Głosować można tylko osobiście.  

2. Głosowanie jest tajne.   

3. Wybór uważa się za dokonany, jeśli kandydat uzyskał więcej niż połowę ważnych 

głosów.  

4. Aktu wyboru dokonuje się przez postawienie znaku X w kwadracie przy nazwisku 

kandydata.  

5. Jeśli w wyborach do organów jednoosobowych zgłoszono więcej niż jednego 

kandydata, a w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyskał bezwzględnej 

większości głosów, przed kolejnymi turami głosowania pomija się na liście 

kandydatów nazwisko tego kandydata, który w poprzedniej turze uzyskał najmniejszą 

liczbę głosów. Jeśli tę samą najmniejszą liczbę głosów uzyskało dwóch lub więcej 

kandydatów, przed kolejną turą głosowania pomija się nazwiska tych kandydatów. 

6. Za głos nieważny rozumie się głos: 

 a. oddany na karcie innej niż ta, która została wręczona głosującemu przez właściwą   

    komisję wyborczą; 

 b. oddany na więcej niż na jednego kandydata na jedną funkcję;  

 c. oddany na kartce, na której znak X został postawiony w innym miejscu niż kwadrat 

    przy nazwisku;  

d. nie oddany na żadnego kandydata. 

7. Wybory członków kolegium elektorów, organów jednoosobowych, przedstawicieli do 

organów kolegialnych odbywają się na zebraniach wyborczych, z tym że:  

 a. wybory studentów do kolegium elektorów odbywają się dwustopniowo; studenci 

    dokonują wyboru kandydatów na elektorów i spośród nich wybierają elektorów;  

 b. wybory doktorantów do kolegium elektorów odbywają się na ogólnym zebraniu 

    doktorantów; 

c. wybory elektorów spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 

odbywają się dwustopniowo; pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi 

na zebraniu organizowanym przez komisje wyborcze dokonują wyboru 

kandydatów na elektorów i spośród nich wybierają elektorów; kandydaci na 

elektorów powinni reprezentować różne komórki organizacyjne administracji.         

8. Tryb wyborów oraz czas trwania kadencji przedstawicieli studentów i doktorantów  

w kolegium elektorów i organach kolegialnych określają odpowiednio regulamin 

samorządu studenckiego i regulamin samorządu doktorantów.  

9. Do ważności wyborów wymagany jest udział co najmniej połowy uprawnionych do 

głosowania.  

10. Dokumentację wyborczą przewodniczący wydziałowych komisji wyborczych 

przekazują komisji wyborczej Uniwersytetu, a przewodniczący komisji wyborczej 

Uniwersytetu – rektorowi.  

11. Po zakończeniu wyborów całość dokumentacji wyborczej Rektor przekazuje do 

Kancelarii Tajnej Uniwersytetu, a po jej zarchiwizowaniu Pełnomocnik ds. Ochrony 

Informacji Niejawnych przekazuje do Archiwum Zakładowego Uniwersytetu. 

 

§ 5. 

1. Jeżeli wybór nie został dokonany, komisja wyborcza przeprowadza następną turę 

głosowania z udziałem tych samych kandydatów, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. W wyborach organów jednoosobowych:  

a. w przypadku więcej niż dwóch kandydatów do kolejnej tury głosowania nie      

przechodzi osoba, która w poprzednim głosowaniu uzyskała najmniejszą liczbę 

głosów, z zastrzeżeniem lit. b; 



b. w przypadku gdy kandydują dwie osoby, przeprowadza się nie więcej niż dwie 

tury głosowania z udziałem tych osób; jeżeli w wyniku głosowania żaden 

z kandydatów nie uzyskał  wymaganej większości głosów, komisja wyborcza 

zarządza ponowne wybory  organu jednoosobowego; 

c. w przypadku gdy kandyduje jedna osoba i nie uzyska wymaganej większości 

głosów, komisja wyborcza zarządza ponowne wybory.  

3. Jeżeli głosowanie do organów kolegialnych nie da rozstrzygających rezultatów, 

powtarza się je w takim zakresie, w jakim nie nastąpiło rozstrzygnięcie. Przy drugim 

i następnych głosowaniach kandydują osoby, co do których nie nastąpiło 

rozstrzygnięcie, a nadto mogą kandydować inne zgłoszone osoby.  

 

§ 6. 

1. Kadencja organów jednoosobowych i kolegialnych rozpoczyna się z dniem 1 września 

pierwszego roku kadencji i kończy się 31 sierpnia ostatniego roku kadencji.  

2. W Uniwersytecie rektor, prorektorzy, dziekani i prodziekani nie mogą być wybierani 

do pełnienia tej samej funkcji na więcej niż dwie następujące po sobie kadencje. 

 

§ 7. 
1. Tryb odwołania rektora i prorektora określa ustawa o szkolnictwie wyższym i statut 

UKW.  

2. Dziekana lub prodziekana może odwołać organ, który dokonał ich wyboru.  

3. Wniosek o odwołanie dziekana może być zgłoszony przez co najmniej połowę 

kolegium elektorów lub co najmniej połowę statutowego składu rady wydziału. 

Wniosek o odwołanie prodziekana może być zgłoszony przez dziekana, a pisemny 

wniosek o odwołanie prodziekana właściwego do spraw studenckich może być 

zgłoszony również przez trzy czwarte przedstawicieli studentów i doktorantów 

wchodzących w skład rady wydziału.  

4. Uchwała o odwołaniu dziekana lub prodziekana jest podejmowana większością co 

najmniej trzech czwartych głosów, przy obecności co najmniej dwóch trzecich 

statutowego składu wydziałowego kolegium elektorów.  

 

§ 8.   

1. Mandat w organach Uniwersytetu wygasa w razie: 

a. rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy; 

b. ukończenia studiów doktoranckich, skreślenia z listy doktorantów; 

c. ukończenia studiów lub skreślenia z listy studenta; 

d. odwołania przez wyborców; 

e. skazania prawomocnym wyrokiem; 

f. orzeczenia kary dyscyplinarnej; 

g. zrzeczenia się mandatu; 

h. śmierci. 

2. Wygaśnięcie mandatu przed końcem kadencji stwierdza odpowiednia komisja 

wyborcza. 

3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka organu kolegialnego lub jednoosobowego 

w czasie trwania kadencji należy w ciągu miesiąca przeprowadzić wybory 

uzupełniające, chyba że do końca kadencji pozostało mniej niż sześć miesięcy.  

4. Do wyborów uzupełniających stosuje się odpowiednio postanowienia statutu UKW 

i niniejszego regulaminu.  

5. Wybory uzupełniające wynikające z zapisów ust. 1 dokonuje się na okres do końca 

kadencji organu.  



II. WYBORY REKTORA I PROREKTORÓW. 

 

§ 9. 

1. Wybory rektora i prorektorów dokonywane są przez 120-osobowe kolegium 

elektorów Uniwersytetu, które tworzą:  

a. 50 % przedstawicieli nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy 

profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego;   

b. 20 % przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich;  

c. 20 % przedstawicieli studentów i doktorantów, z tym że liczbę przedstawicieli 

studentów i doktorantów ustala się proporcjonalnie do liczebności obu tych grup 

odpowiednio w Uniwersytecie lub jednostce organizacyjnej, przy czym studenci 

i doktoranci są reprezentowani przez co najmniej jednego przedstawiciela każdej 

z tych grup;  

d. 10 % przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.  

2. Elektorów, o których mowa w ust. 1 pkt a i b, wybierają wszyscy nauczyciele 

akademiccy obecni na zebraniu wyborczym, przy zastosowaniu trybu określonego  

w § 31 z wyłączeniem pkt11,12,13. 

3. Przedstawiciele kolegium elektorów Uniwersytetu wymienieni w ust. 1 pkt a i b są 

wybierani na wydziałach, a – w przypadku nauczycieli akademickich zatrudnionych  

w jednostkach międzywydziałowych i ogólnouczelnianych – na ogólnym zebraniu 

nauczycieli akademickich Uniwersytetu, a liczba mandatów jest proporcjonalna do 

liczby uprawnionych do głosowania.  

4. Liczba wybranych elektorów spośród studentów na wydziale jest proporcjonalna do 

liczby wszystkich studentów na wydziale wg stanu na dzień 30 listopada roku 

wyborczego. Wybory na wydziale są wielostopniowe. W pierwszym etapie odbywają 

się wybory na poszczególnych latach studiów, a następnie wybrani przedstawiciele 

dokonują wyboru elektorów. Dokładne proporcje liczby wybieranych przedstawicieli 

w pierwszym etapie do liczby uprawnionych wyborców (studentów) ustalą 

wydziałowe komisje wyborcze.  

5. Wyboru elektorów spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 

dokonuje się na zebraniach tych pracowników, organizowanych przez komisję 

wyborczą Uniwersytetu. Wyboru elektorów dokonuje się z podziałem na  następujące 

grupy pracowników: pracownicy administracji ogólnej; pracownicy administracji 

centralnej; pracownicy administracji wydziałowej oraz pracownicy pozostałych 

jednostek organizacyjnych Uniwersytetu. Wyboru elektorów w ww. grupach dokonuje 

się w liczbie proporcjonalnej do liczby zatrudnionych w nich pracowników 

z zastrzeżeniem ust.1 pkt d.     

6. Jeśli wybory, o których mowa w ust. 3 i 5, nie zakończą się ustaleniem pełnej listy 

mandatów, można je powtórzyć na tym samym zebraniu lub w kolejnych terminach, 

ustalonych przez komisję wyborczą Uniwersytetu. Kolejne wybory dotyczą tylko 

pozostałych mandatów i odbywają się w trybie określonym w  ust. 3 i 5.  

7. Wyboru elektorów spośród doktorantów dokonuje się zgodnie z przepisami 

regulaminu samorządu doktorantów. 

8. Wyboru elektorów spośród studentów dokonuje się zgodnie z przepisami regulaminu 

samorządu studenckiego. 

 

§ 10. 

1. Kandydatem na rektora może być nauczyciel akademicki posiadający tytuł naukowy 

profesora, stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora.  



2. Warunkiem pełnienia funkcji rektora jest zatrudnienie w Uniwersytecie jako 

podstawowym miejscu pracy.  

 

§ 11. 

1. Organy kolegialne Uniwersytetu powołują komisje wyborcze. Komisję Wyborczą 

Uniwersytetu powołuje Senat na wniosek rektora; wydziałowe komisje wyborcze 

powoływane są przez  radę wydziału na wniosek dziekana.  

2. Komisja Wyborcza UKW składa się z:  

a. przedstawicieli profesorów, doktorów habilitowanych i doktorów zatrudnionych 

na wydziałach – po jednym lub dwóch z każdego wydziału; 

b. jednego przedstawiciela studentów i doktorantów; 

c. jednego przedstawiciela pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.  

3. Komisja wydziałowa składa się z: 

a.  jednego lub dwóch przedstawicieli profesorów i doktorów habilitowanych; 

b.  jednego lub dwóch przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich; 

c.  jednego przedstawiciela studentów i doktorantów; 

d.  jednego przedstawiciela pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.  

4. Na pierwszym posiedzeniu komisje wyborcze wybierają spośród swoich członków 

przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.  

5. Rektor lub odpowiednio dziekan ustala termin pierwszego posiedzenia komisji 

wyborczej. 

6. Komisje wyborcze działają do czasu powołania nowych komisji wyborczych.  

7. Funkcji członka komisji wyborczej Uniwersytetu nie można łączyć z kandydowaniem 

na rektora, prorektora, a funkcji członka wydziałowej komisji wyborczej 

z kandydowaniem na dziekana lub prodziekana. 

8. Odpowiednio rektor i dziekan zapewniają właściwe warunki działania komisji.    

 

 

§ 12. 

1. Prawo zgłaszania kandydatów na rektora mają wszyscy wyborcy posiadający czynne 

prawo wyborcze.  

2. Kandydatów zgłasza się na piśmie, do którego winno być dołączone pisemne 

oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie.  

3. Kandydatury zgłaszane są do komisji wyborczej Uniwersytetu w ustalonym przez 

komisję terminie.  

 

§ 13. 

1. Komisja Wyborcza Uniwersytetu nie później niż na 2 dni przed wyborem rektora, 

ogłasza listę kandydatów, którą podaje do wiadomości społeczności akademickiej.  

2. Komisja Wyborcza Uniwersytetu na wniosek kandydata lub kandydatów organizuje 

specjalne zebranie przedwyborcze z udziałem kandydata lub kandydatów na rektora, 

najpóźniej w przeddzień wyborów.  

 

§ 14. 

1. Wybór rektora odbywa się na posiedzeniu kolegium elektorów Uniwersytetu.  

2. Zebraniu, o którym mowa w ust. 1., przewodniczy przewodniczący Komisji 

Wyborczej Uniwersytetu.  

3. Wybór rektora może się odbyć, jeżeli w posiedzeniu kolegium elektorów bierze udział 

co najmniej połowa elektorów. Obowiązek stwierdzenia tego faktu spoczywa na 

przewodniczącym Komisji Wyborczej Uniwersytetu. Jeżeli na zebranie nie przybyła 



wymagana liczba uprawnionych do głosowania, wybory odbywają się w następnym 

terminie wyznaczonym przez Komisję.  

4. Zebranie wyborcze odbywa się według następującego trybu: 

a. przewodniczący Komisji Wyborczej Uniwersytetu zapoznaje kolegium elektorów 

z zasadami i trybem wyborów oraz czuwa nad prawidłowością ich przebiegu; 

b. przewodniczący Komisji Wyborczej Uniwersytetu przedstawia kolegium 

elektorów listę kandydatów zgłoszonych do Komisji;  

c. listę kandydatów sporządza się w porządku alfabetycznym;  

d. zebranie wybiera w głosowaniu jawnym trzyosobową komisję skrutacyjną; 

e. głosuje się na kartach opatrzonych pieczęcią Uniwersytetu; 

f. głosuje się w sposób ustalony przez komisję wyborczą Uniwersytetu 

z uwzględnieniem zasad § 4; 

g. na podstawie protokołu komisji skrutacyjnej przewodniczący Komisji Wyborczej 

Uniwersytetu ogłasza wyniki wyborów; 

h. przewodniczący Komisji Wyborczej Uniwersytetu wydaje akt stwierdzający 

wybór rektora; 

i. o wyborze rektora przewodniczący zawiadamia niezwłocznie Ministra 

właściwego do spraw szkolnictwa wyższego; 

j. dokumentację wyborów zabezpiecza Komisja Wyborcza Uniwersytetu.  

 

§ 15. 

1. Wyboru prorektorów dokonuje kolegium elektorów na odrębnym posiedzeniu.  

2. Każdego z prorektorów wybiera się osobno.  

 

§ 16. 

1. Prawo zgłaszania kandydatów na prorektorów przysługuje wyłącznie rektorowi  

elektowi, który proponuje kandydatów spośród nauczycieli akademickich 

zatrudnionych w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy, posiadających co 

najmniej stopień naukowy doktora.  

2. Kandydatura prorektora właściwego do spraw studenckich wymaga zgody większości 

przedstawicieli studentów i doktorantów wchodzących w skład kolegium elektorów 

Uniwersytetu. Niezajęcie stanowiska w terminie 7 dni od dnia przedstawienia 

kandydata uważa się za wyrażenie zgody.   

 

§ 17. 

1. Do wyboru prorektorów mają odpowiednio zastosowanie § 14 ust. 2, 3 i ust. 4 

z wyjątkiem lit. h oraz lit. i.   

2. Wyboru prorektorów dokonuje się na jednym posiedzeniu. W przypadku gdy rektor  

elekt zaproponował więcej niż jedną kandydaturę na stanowisko prorektora, sporządza 

się ich listę w porządku alfabetycznym. 

  

§ 18. 

Rektor stwierdza na piśmie wybór prorektorów.  

 

 

 

 

 

 

 



III. WYBORY DZIEKANA I PRODZIEKANÓW. 

 

§ 19. 

1. Kolegium elektorów wydziału składa się z tylu członków, ile jest na wydziale osób  

z tytułem naukowym profesora i stopniem naukowym doktora habilitowanego, 

zatrudnionych w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy.  

2. Kolegium tworzy: 

a. 50% przedstawicieli nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub 

stopień naukowy doktora habilitowanego; 

b. 20 %  przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich;  

c. 20 % przedstawicieli studentów i uczestników studiów doktoranckich; 

d. 10 % przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.  

3. Liczbę przedstawicieli studentów i doktorantów ustala się proporcjonalnie do 

liczebności obu tych grup na wydziale.  

 

§ 20. 

1. Dziekan wybierany jest przez wydziałowe kolegium elektorów. 

2. Dziekan wybierany jest spośród osób posiadających co najmniej stopień naukowy 

doktora.  

 

§ 21. 

Wyboru dziekana dokonuje się po zakończeniu wyborów rektora i prorektorów.  

 

§ 22. 

1. Postępowaniem związanym z przeprowadzaniem wyboru dziekana kieruje 

wydziałowa komisja wyborcza.  

2. Wydziałowa komisja wyborcza na wniosek kandydata lub kandydatów organizuje na 

wydziale specjalne zebranie przedwyborcze z udziałem kandydata lub kandydatów na 

dziekana, najpóźniej w przeddzień wyborów.  

 

§ 23. 

1. Kandydatów na dziekana zgłaszają członkowie społeczności akademickiej wydziału, 

posiadający czynne prawo wyborcze,  do wydziałowej komisji wyborczej. 

2. Kandydatów zgłasza się na piśmie, do którego winno być dołączone oświadczenie 

o wyrażeniu zgody na kandydowanie, w określonym przez wydziałową komisję 

wyborczą terminie. 

3. Wybór dziekana odbywa się odpowiednio w trybie określonym w § 14 Regulaminu  

z wyjątkiem ust. 4 pkt h oraz i.  

 

 § 24. 

     Rektor potwierdza na piśmie wybór dziekana. 

 

§ 25. 

     W sprawach odwołania dziekana ma odpowiednie zastosowanie § 7 Regulaminu, ust. 2-4.  

 

§ 26. 

     Wybory prodziekanów dokonywane są przez wydziałowe kolegium elektorów na 

     odrębnym zebraniu.  

 

 



§ 27. 

1. Prawo zgłaszania kandydatów na prodziekanów przysługuje dziekanowi elektowi, 

który proponuje kandydatów spośród osób posiadających co najmniej stopień 

naukowy doktora.   

2. Kandydatura na prodziekana właściwego ds. studenckich wymaga zgody  większości 

przedstawicieli studentów i doktorantów wchodzących w skład kolegium elektorów 

wydziału. Niezajęcie stanowiska w terminie 7 dni od dnia przedstawienia kandydata 

uważa się za wyrażenie zgody.  

3. Dziekan elekt zgłasza do wydziałowej komisji wyborczej kandydatury na prodziekana 

na piśmie. Do zgłoszenia winna być dołączona pisemna zgoda kandydata.  

  

§ 28. 

Do wyboru prodziekanów ma odpowiednie zastosowanie § 14 ust. 4. z wyłączeniem lit. h 

oraz lit. i. 

 

§ 29. 

Rektor potwierdza na piśmie wybór prodziekanów.  

 

§ 30. 

W sprawach odwołania prodziekanów ma odpowiednie zastosowanie § 7 Regulaminu, 

ust. 2-4.  

 

 

 

 

IV. WYBORY DO SENATU I  RAD WYDZIAŁÓW . 

 

§ 31. 

Wydziałowe zebrania wyborcze odbywają się według następujących zasad:  

1. zebraniu przewodniczy przewodniczący wydziałowej komisji wyborczej, zebranie 

wybiera w głosowaniu jawnym trzyosobową komisję skrutacyjną; 

2. kandydatów do senatu zgłaszają uczestnicy zebrania z jednoczesną ich rekomendacją; 

3. wymagana jest zgoda kandydata na kandydowanie; 

4. zebrani mają prawo wysu     nąć nieograniczoną liczbę kandydatów; 

5. głosuje się na kartach opatrzonych pieczęcią Uniwersytetu; nazwiska kandydatów 

umieszcza się na karcie w kolejności alfabetycznej; 

6. głosuje się w sposób ustalony przez wydziałową komisję wyborczą z uwzględnieniem 

zasad § 4 i 5; 

7. na podstawie protokołu komisji skrutacyjnej przewodniczący wydziałowej komisji 

wyborczej ogłasza wyniki wyborów;  

8. zebranie wyborcze może odbywać się wtedy, gdy bierze w nim udział co najmniej 

połowa uprawnionych; obowiązek stwierdzenia tego faktu spoczywa na 

przewodniczącym wydziałowej komisji wyborczej; w przypadku gdy na zebranie nie 

przybyła wymagana liczba uprawnionych, zwołujący zebranie wyznacza jego nowy 

termin;  

9. na przewodniczącym wydziałowej komisji wyborczej spoczywa obowiązek 

zapoznania zebranych z zasadami i trybem wyboru oraz czuwania nad ich 

prawidłowym przebiegiem;  

10. dokumentację wyborów przewodniczący wydziałowej komisji wyborczej  przekazuje 

Komisji Wyborczej Uniwersytetu; wybrani przedstawiciele do senatu otrzymują od 



rektora w terminie siedmiu dni od dnia wyboru pisemne stwierdzenie członkostwa w 

senacie; 

11. przedstawiciele studentów i doktorantów w senacie wchodzą w trybie określonym 

odpowiednio w regulaminie samorządu studenckiego i regulaminie samorządu 

doktorantów; 

12. przedstawiciele pracowników Uniwersytetu niebędący nauczycielami akademickimi 

wybierani są na zebraniu ogólnym tych pracowników, odpowiednio według zasad 

zawartych w rozdziale I niniejszego Regulaminu;  

13. przedstawiciele nauczycieli akademickich z jednostek nie wchodzących w skład 

wydziałów wybierani są na ogólnym zebraniu nauczycieli tych jednostek według 

zasad określonych w niniejszym regulaminie.  

 

§ 32. 

1. Do wyboru członków rady wydziału stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału I, IV 

niniejszego Regulaminu.  

2. Wybrani przedstawiciele do rad wydziałów otrzymują od dziekana w terminie siedmiu 

dni od dnia wyboru pisemne stwierdzenie członkostwa w radzie wydziału.  

 

§ 33. 

1. Do spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy 

Statutu Uniwersytetu.   

2. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z chwilą przyjęcia go przez Senat Uniwersytetu.  

 


