Załącznik nr 7
do statutu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

REGULAMIN WYBORÓW
UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ, UCZELNIANEGO KOLEGIUM ELEKTORÓW,
REKTORA I SENATU
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIU
§1
Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
UKW

 należy przez to rozumieć Uczelnianą Komisję Wyborczą

UKE

 należy przez to rozumieć Uczelniane Kolegium Elektorów

Uczelnia

 należy przez to rozumieć Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

lub Uniwersytet
Ustawa

 należy przez to rozumieć ustawę z dnia 20 lipca 2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz.
1668 ze zm.)

statut

 należy przez to rozumieć Statut Uniwersytetu Medycznego
we Wrocławiu,

rok wyborczy

 należy przez to rozumieć ostatni rok kalendarzowy w danej
kadencji, w którym dokonuje się wyborów organów
Uczelni na nową kadencję

Biuro UKW

 należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną administracji, której powierzono obsługę UKW.

WL

 należy przez to rozumieć Wydział Lekarski

WF

 należy przez to rozumieć Wydział Farmaceutyczny

WNOZ

 należy przez to rozumieć Wydział Nauk o Zdrowiu

Regulamin wyborów

 niniejszy regulamin wyborów uczelnianej komisji wyborczej, uczelnianego kolegium elektorów, rektora i członków
senatu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we
Wrocławiu

ROZDZIAŁ I – POSTANOWIENIA OGÓLNE
§2
1. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom wspólnoty Uczelni.
2. Bierne prawo wyborcze do organów Uczelni przysługuje osobom wskazanym w ustawie prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce, statucie oraz niniejszym regulaminie.
§3
1. Czynne i bierne prawo wyborcze ustala się na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok wyborczy na podstawie list pracowników zatrudnionych w Uczelni, sporządzonych przez Dział Spraw

Pracowniczych, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, a w przypadku biernego prawa wyborczego również z
zastrzeżeniem warunków określonych w ustawie, statucie i niniejszym regulaminie.
2. Czynne prawo wyborcze nie przysługuje osobom, które utraciły status pracownika Uczelni, doktoranta lub studenta, po dniu 31 grudnia roku poprzedzającego rok wyborczy.
3. Osoby, które stały się członkami wspólnoty Uczelni po dniu 31 grudnia roku poprzedzającego
rok wyborczy, uzyskują czynne prawo wyborcze. Dział Spraw Pracowniczych na bieżąco informuje Uczelnianą Komisję Wyborczą o zmianach w zatrudnieniu po dniu 31 grudnia danego roku
kalendarzowego do czasu zakończenia wyborów organów Uczelni.
§4
1. Wybory odbywają się w punktach wyborczych lub na zebraniach wyborczych.
2. W lokalu wyborczym obowiązuje cisza wyborcza, w szczególności: zakaz rozkładania lub wręczania ulotek, wieszania plakatów, wygłaszania poglądów na rzecz lub przeciw kandydatom lub
wyborom.
§5
1. Wybory odbywają się w sposób tajny, bezpośredni, przy użyciu karty do głosowania.
2. Wzory kart do głosowania określa UKW i podaje do wiadomości społeczności akademickiej zamieszczając na stronie internetowej „Wybory”, nie później niż do 31grudnia roku poprzedzającego rok wyborczy.
3. Nazwiska i imiona kandydatów umieszcza się na karcie do głosowania w kolejności alfabetycznej
nazwisk. Ponadto, na karcie do głosowania podaje się czego wybór dotyczy, datę głosowania,
turę, liczbę kandydatów biorących udział w danej turze i liczbę mandatów do obsadzenia, informację o sposobie głosowania, o którym mowa w § 6 i 7.
Karty do głosowania na rektora
§6
1. Głosować należy, stawiając znak "X" w kratce po lewej stronie nazwiska kandydata albo w kratce
„WSTRZYMANIE SIĘ OD GŁOSU”.
2. Głos jest ważny, jeżeli znak "X" zostanie postawiony w kratce przed nazwiskiem jednego z kandydatów albo w kratce - „WSTRZYMANIE SIĘ OD GŁOSU”.
3. Głos jest nieważny, jeżeli znak "X" nie będzie postawiony w żadnej kratce lub jeżeli znak „X”
będzie postawiony w więcej niż jednej kratce.
4. Postawienie w kratce innych znaków niż „X” powoduje nieważność głosu.
Karty do głosowania do senatu i UKE
§7
1. W przypadku zgłoszenia więcej niż jednego kandydata, przed nazwiskiem umieszcza się jedną
kratkę.
2. W przypadku zgłoszenia więcej niż jednego kandydata głos jest ważny, jeżeli znak "X" zostanie
postawiony w kratce przed nazwiskami kandydatów w liczbie równej lub mniejszej od liczby
mandatów.
3. W przypadku zgłoszenia więcej niż jednego kandydata głos jest nieważny, jeżeli znak "X" nie
będzie postawiony w kratce przed żadnym nazwiskiem lub jeżeli znak „X” będzie postawiony
przed większą liczbą nazwisk niż liczba mandatów.
4. W przypadku zgłoszenia jednego kandydata, przed nazwiskiem umieszcza się dwie kratki „TAK”
oraz „NIE”.

5. W przypadku zgłoszenia jednego kandydata głos jest ważny, jeżeli znak "X" zostanie postawiony
w jednej z kratek przed nazwiskiem kandydata. Głos jest nieważny, jeżeli znak "X" nie będzie
postawiony w żadnej kratce lub będzie postawiony w dwu kratkach.
6. Postawienie w kratce po lewej stronie nazwiska innych znaków niż „X” powoduje nieważność
głosu.
§8
1. Wyborca potwierdza pobranie karty do głosowania składając podpis na liście wyborczej.
2. Każdy wyborca otrzymuje jedną kartę do głosowania.
3. W przypadku dokonania pomyłki przez wyborcę niedopuszczalne jest wydawanie nowej karty do
głosowania.
4. Wyborca głosuje osobiście.
§9
1. Obsługę techniczną punktów wyborczych oraz zebrań wyborczych pełnią pracownicy oddelegowani odpowiednio przez dziekana lub kanclerza, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Obsługę techniczną wyborów przedstawicieli doktorantów oraz studentów pełnią członkowie odpowiedniego samorządu.
3. Do zadań osób obsługi technicznej, o których mowa w ust. 1 i 2 należy:
a) odszukiwanie nazwiska wyborcy na liście obecności na podstawie dowodu tożsamości,
b) dopilnowanie, aby wyborca przed pobraniem karty do głosowania złożył swój podpis w
odpowiednim miejscu,
c) wydawanie kart do głosowania.
§ 10
Jeżeli wyborca nie posiada dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, karta do głosowania może
zostać mu wydana, jeżeli jego tożsamość zostanie potwierdzona przez jedną osobę posiadającą dokument potwierdzający jej tożsamość, co odnotowuje się na liście obecności.
§ 11
1. Jeżeli liczba wyjętych z urny kart do głosowania jest większa od liczby podpisów na liście wyborców, wybory uważa się za nieważne i należy je powtórzyć, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Jeżeli liczba wyjętych z urny kart do głosowania jest większa od liczby podpisów wyborców w
danym punkcie wyborczym, wybory w tej grupie w tym punkcie wyborczym uważa się za nieważne i należy je powtórzyć.
§ 12
1. Bezwzględna większość głosów oznacza, że wybór zostaje dokonany jeżeli kandydat otrzymał
więcej głosów niż suma głosów oddana na innego kandydata i głosów wstrzymujących się.
2. Zwykła większość głosów oznacza, że wybór zostaje dokonany jeżeli kandydat otrzymał więcej
niż połowę ważnie oddanych głosów, przy czym za ważnie oddane głosy uważa się głosy, o których mowa w § 7 ust. 2 i 5.
§ 13
W wyborach do UKE i senatu dopuszcza się możliwość przeprowadzenia wyborów, jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza niż liczba mandatów. Dodatkowe zgłaszanie kandydatur do senatu
odbywa się na zebraniu wyborczym danej grupy.
§ 14

1. W przypadku wyborów do UKE i do senatu, jeżeli wybór nie zostanie dokonany w I turze, do
drugiej tury wyborów dopuszcza się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów, w
liczbie równej nieobsadzonym mandatom + 2, a do trzeciej i kolejnych tur w liczbie równej nieobsadzonym mandatom + 1, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu oraz § 39 ust. 2 i 3.
2. Jeżeli kilku kandydatów uzyskało tę samą najmniejszą wymaganą liczbę głosów, do kolejnej tury
przechodzą wszyscy ci kandydaci, z zastrzeżeniem § 39 ust. 2 i 3.
ROZDZIAŁ II – UCZELNIANA KOMISJA WYBORCZA
§ 15
1. W skład UKW wchodzi 25 osób, w tym:
1) 9 przedstawicieli nauczycieli akademickich zatrudnionych na WL, w tym:
a) 6 zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora Uczelni
b) 3 zatrudnionych na pozostałych stanowiskach,
2) 3 przedstawicieli nauczycieli akademickich zatrudnionych na WF, w tym:
a) 2 zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora Uczelni,
b) 1 zatrudniony na pozostałych stanowiskach,
3) 3 przedstawicieli nauczycieli akademickich zatrudnionych na WNOZ, w tym:
a) 2 zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora Uczelni,
b) 1 zatrudniony na pozostałych stanowiskach,
4) 3 przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi,
5) 5 przedstawicieli studentów,
6) 2 przedstawiciel doktorantów.
2. Członkiem UKW może być nauczyciel akademicki zatrudniony w Uczelni jako podstawowym
miejscu pracy, pracownik niebędący nauczycielem akademickim zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy oraz student i doktorant kształcący się w szkole doktorskiej.
3. Kandydatów do UKW zgłaszają rektorowi członkowie senatu lub dziekani.
4. Wyboru UKW dokonuje senat w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.
§ 16
1. Członek UKW nie może kandydować w wyborach na rektora.
2. Jeżeli członek UKW chce kandydować w wyborach na rektora, musi wcześniej złożyć rezygnację
z członkostwa w UKW.
3. Wszelkie zastrzeżenia UKW rozpatruje senat.
§ 17
1. UKW wydaje komunikaty.
2. Komunikaty i inne informacje UKW ogłasza się poprzez zamieszczenie na stronie internetowej
Uczelni w zakładce „WYBORY”.
§ 18
1. Na pierwszym posiedzeniu zwoływanym przez rektora, UKW wybiera ze swego grona, w głosowaniu tajnym, przewodniczącego i dwóch zastępców.

2. Przewodniczący UKW lub jego zastępca przewodniczy zebraniom wyborczym Uczelnianego Kolegium Elektorów (UKE) do chwili wyboru przewodniczącego tego kolegium oraz otwartym zebraniom prezentującym kandydatów na rektora.
3. W wyborach do senatu przewodniczący UKW lub jego zastępca przewodniczy zebraniom wyborczym członków senatu do chwili wyboru przewodniczącego tego zebrania.
§ 19
Do zadań UKW należy w szczególności:
1) przygotowywanie i przedkładanie senatowi do zatwierdzenia propozycji kalendarza wyborczego oraz podziału mandatów do UKE,
2) określanie punktów wyborczych oraz jednostek organizacyjnych właściwych dla danego
punktu,
3) sporządzanie list wyborców do UKE i senatu, z wyłączeniem list studentów i doktorantów,
4) ustalanie wzorów kart do głosowania, protokołów, druku zgłoszenia, oświadczeń kandydatów, oraz rejestru zgłoszeń,
5) organizowanie i przeprowadzanie wyborów,
6) stwierdzanie nieważności wyborów w przypadku nieprawidłowego ich przebiegu,
7) rozpatrywanie i rozstrzyganie skarg oraz odwołań w sprawach związanych z przebiegiem wyborów,
8) drukowanie kart do głosowania w wyborach elektorów UKE, rektora i członków senatu,
9) przekazywanie komunikatów UKW na stronę internetową zakładka „WYBORY”,
10) zabezpieczenie dokumentacji wyborów rektora, senatu i UKE.
§ 20
1. UKW nadzoruje wybory do rady uczelni – w sposób wskazany w statucie,
2. UKW nadzoruje ustalanie składu rady dyscypliny – w sposób wskazany w statucie.
3. UKW nadzoruje wybory elektorów spośród doktorantów i studentów, poprzez udział członka
UKW w tych wyborach
4. UKW nadzoruje wybory członków senatu spośród doktorantów i studentów, poprzez udział
członka UKW w tych wyborach.
5. Obsługę administracyjną UKW pełni jednostka organizacyjna administracji wskazana przez senat
oraz osoby wyznaczone przez kanclerza i dziekana.
§ 21
Przewodniczący UKW lub jego zastępca podpisuje:
1) powołania i mandaty elektorów,
2) dokumenty stwierdzające odwołanie lub wygaśnięcie mandatu elektora,
3) powołania dla wybranych członków rady uczelni,
4) powołania dla wybranych przedstawicieli do senatu,
5) komunikaty UKW,
6) inne dokumenty wynikające z zadań UKW.
§ 22

Kalendarz wyborczy UKW udostępnia społeczności akademickiej, poprzez zamieszczenie na stronie
internetowej Uczelni nie później niż do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok wyborczy.
§ 23
1. Członkostwo w UKW wygasa w przypadku:
1) zaprzestania spełniania wymagań, o których mowa w § 15 ust. 2,
2) śmierci,
3) rezygnacji,
4) przejścia na inny wydział,
5) przejścia do innej grupy społeczności akademickiej spośród grup określonych w § 15
ust. 1, z zastrzeżeniem ust 2.
2. W przypadku przejścia nauczyciela akademickiego do innej grupy nauczycieli akademickich, zachowuje on mandat do końca kadencji jako przedstawiciel grupy, którą reprezentował w dniu
wyborów.
3. Wygaśnięcie członkostwa stwierdza przewodniczący UKW, a w przypadku, gdy wygaśnięcie
członkostwa dotyczy przewodniczącego UKW – jego zastępca.
§ 24
1. Skład UKW uzupełnia się w drodze wyborów uzupełniających.
2. Do wyborów uzupełniających stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące wyborów.
ROZDZIAŁ III – UCZELNIANE KOLEGIUM ELEKTORÓW (UKE)
§ 25
1. Członkiem UKE może być osoba, która:
1) spełnia wymagania określone w art. 20 ust. 1 pkt 1-5 i 7 ustawy prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce,
2) jest zatrudniona w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy – dotyczy nauczycieli akademickich;
3) jest zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy – dotyczy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi;
4) kształci się w szkole doktorskiej – dotyczy doktorantów.
2. Na okoliczność spełniania warunków, o których mowa w ust. 1, kandydaci składają wraz ze zgłoszeniem do wyborów pisemne oświadczenia.
§ 26
1. Członkostwa w UKE nie można łączyć z pełnieniem funkcji organu Uczelni lub innej uczelni,
członkostwem w radzie innej uczelni ani zatrudnieniem w administracji publicznej.
2. Członkostwo w UKE wygasa w przypadku:
1) zaprzestania spełniania wymagań, o których mowa w § 25 ust. 1,
2) rezygnacji z członkostwa
3) śmierci,
4) przejścia na inny wydział,

5) przejścia do innej grupy społeczności akademickiej, określonej w § 27 ust. 1, z zastrzeżeniem ust 3.
3. W przypadku przejścia nauczyciela akademickiego do innej grupy nauczycieli akademickich
określonej zgodnie z § 27 ust. 2, zachowuje on mandat do końca kadencji jako przedstawiciel
grupy, którą reprezentował w dniu wyborów.
4. Wygaśnięcie mandatu elektora stwierdza przewodniczący UKE, a mandatu przewodniczącego
UKE lub jego zastępcy, stwierdza przewodniczący lub zastępca przewodniczącego UKW.
§ 27
1. W skład Uczelnianego Kolegium Elektorów wchodzą:
1) 37 przedstawicieli nauczycieli akademickich zatrudnionych, na WL oraz w jednostkach
ogólnouczelnianych,
2) 13 przedstawicieli nauczycieli akademickich zatrudnionych na WF,
3) 13 przedstawicieli nauczycieli akademickich zatrudnionych na WNOZ,
4) 21 przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi,
5) 21 przedstawicieli studentów i doktorantów kształcących się w szkole doktorskiej,
przy czym grupa studentów i grupa doktorantów jest reprezentowana przez co najmniej jednego przedstawiciela.
2. Ustalenia podziału mandatów w poszczególnych grupach, o których mowa w ust. 1, dokonuje
senat na dzień 31 października roku poprzedzającego rok wyborczy. Propozycję podziału przedstawia UKW w terminie umożliwiającym dokonanie podziału nie później niż do dnia 31 grudnia
poprzedzającego rok wyborczy.
3. Propozycję podziału mandatów w poszczególnych grupach, o których mowa w ust. 1, UKW opracowuje, a następnie przedstawia senatowi do zatwierdzenia, nie później niż do dnia 31 grudnia roku
poprzedzającego rok wyborczy.
§ 28
Prawo zgłaszania kandydatów na elektorów w poszczególnych grupach, mają:
1) nauczyciele akademiccy zatrudnieni na danym wydziale, dla których Uczelnia jest
podstawowym miejscem pracy (umowa o pracę lub mianowanie w pełnym wymiarze
czasu pracy),
2) pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi zatrudnieni w Uczelni w pełnym
wymiarze czasy pracy,
3) doktoranci kształcący się w szkole doktorskiej,
4) studenci.
§ 29
1. Elektorów spośród nauczycieli akademickich, o których mowa w § 26 ust. 1 pkt 1-3, wybiera się
według grupy i liczby mandatów określonych w uchwale senatu, o której mowa w § 27 ust. 2.
2. Elektorów spośród studentów wybiera się zgodnie z regulaminem samorządu studentów, według
liczby mandatów określonych w uchwale senatu, o której mowa w § 27 ust. 2, pod nadzorem
UKW.
3. Elektorów spośród doktorantów wybiera się zgodnie z regulaminem samorządu doktorantów, według liczby mandatów określonych w uchwale senatu, o której mowa w § 27 ust. 2, pod nadzorem
UKW.

4. Elektorów spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi wybiera się według
grupy i liczby mandatów określonych w uchwale senatu, o której mowa w § 27 ust. 2, pod nadzorem UKW.
§ 30
1. Pracownicy, doktoranci i studenci zwani dalej "wyborcami" głosują systemem urn, w punktach
wyborczych.
2. W wyborach prowadzonych w punktach wyborczych nie obowiązuje kworum.
3. Wykaz punktów wyborczych oraz jednostek organizacyjnych właściwych dla danego punktu wyborczego ustala UKW w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok wyborczy.
§ 31
1. Kandydaci na elektorów są zgłaszani, na piśmie, w terminie podanym w kalendarzu wyborczym odpowiednio:
a) w Biurze UKW,
b) we właściwym punkcie składania zgłoszeń określonym przez UKW,
c) w miejscu wskazanym przez samorząd studentów oraz doktorantów.
2. Za datę zgłoszenia uważa się dzień złożenia zgłoszenia w miejscu, o którym mowa w ust. 1.
3. Wzór druku zgłoszenia określa UKW.
§ 32
1. Członkowie UKW przyjmujący zgłoszenia podczas dyżurów zobowiązani są do:
a) sprawdzania, czy osoba zgłaszająca kandydata dokonuje zgłoszenia osoby ze swojej
grupy oraz czy przysługuje jej prawo zgłaszania kandydatów,
b) sprawdzenia czy kandydatowi przysługuje bierne prawo wyborcze,
c) rejestrowania każdego kandydata według grupy społeczności akademickiej z zaznaczeniem jednostki organizacyjnej, w której kandydat jest zatrudniony oraz rejestrowania zgłoszeń niespełniających warunków określonych w § 25 i § 28,
d) poinformowania zgłaszającego o niespełnianiu warunków określonych w § 25 i § 28, nie
później niż terminie 3 dni roboczych na służbowy adres e-mail.
2. Zadania określone w ust. 1 pkt a oraz b wykonuje się na podstawie list wyborców sporządzanych
przez UKW.
3. Do rejestru dołącza się złożone zgłoszenia wraz z oświadczeniami oraz wydruki z poczty elektronicznej.
§ 33
1. UKW sporządza alfabetyczne listy kandydatów na elektorów (z podaniem stanowiska i jednostki organizacyjnej), które zostają zamieszczone na stronie internetowej Uczelni zakładka „WYBORY”, a
także w dniu wyborów wywieszone przed wejściem do lokalu wyborczego.
2. Zgłaszanie kandydatów na elektorów w poszczególnych grupach zostaje zamknięte z chwilą
upływu terminu określonego w kalendarzu wyborczym.
§ 34
1. Członkami komisji skrutacyjnej przy wyborze elektorów są członkowie UKW.

2. Do komisji skrutacyjnej, o której mowa w ust. 1 mogą być delegowani przedstawiciele związków
zawodowych działających w Uczelni, pełniący funkcje mężów zaufania, po jednym z każdego
związku.
3. W punkcie wyborczym, w którym głosują studenci lub uczestnicy studiów doktoranckich, mogą
być obecni jako obserwatorzy studenccy mężowie zaufania albo doktoranccy mężowie zaufania:
po jednym przedstawicielu z każdej grupy.
§ 35
1. Wybory w punktach wyborczych są przeprowadzane w godzinach od 800 do 1500, chyba że w
danym punkcie wszyscy wyborcy oddadzą głosy przed godz. 1500. W przypadku wcześniejszego
oddania głosów, o którym mowa w zdaniu poprzednim, punkt wyborczy zamyka się nie wcześniej
niż 30 minut od oddania ostatniego głosu.
2. Przed rozpoczęciem głosowania, członkowie UKW pełniący dyżur w punkcie wyborczym, o
godz. 715 pobierają z Biura UKW karty do głosowania, a następnie plombują urny w punkcie
wyborczym poprzez zamknięcie i zaklejenie urny taśmą klejącą oraz odciśnięcie na niej pieczątki
danego punktu wyborczego.
3. Karty do głosowania są pieczętowane pieczątką danego punktu wyborczego.
4. Członkowie komisji wyborczej pełnią dyżury w poszczególnych punktach wyborczych zgodnie z
harmonogramem dyżurów ustalonych przez przewodniczącego UKW.
5. Każdy punkt wyborczy zostaje oznakowany, a przed wejściem do lokalu wyborczego wywiesza się
listę osób kandydujących w danej turze wyborów.
§ 36
Członkowie komisji wyborczej pełniący dyżur w punkcie wyborczym powinni przypominać wyborcom o sposobie głosowania w celu uniknięcia pomyłek.
§ 37
1. Elektorów spośród nauczycieli akademickich wybierają nauczyciele akademiccy zatrudnieni na
wydziałach, z których wybierani są ich przedstawiciele, według grup określonych zgodnie z podziałem ustalonym w § 27 ust. 2.
2. Elektorów spośród studentów danego wydziału wybierają studenci tego wydziału.
3. Elektorów spośród doktorantów wybierają wszyscy doktoranci.
4. Elektorów spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi wybierają pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi, zatrudnieni według grup określonych zgodnie z §
27 ust. 2.
§ 38
1. Po zakończeniu głosowania urny z punktów wyborczych zostają zaklejone i opieczętowane w
sposób uniemożliwiający wrzucenie lub wyjęcie kart do głosowania, a następnie przewiezione do
budynku Centrum Naukowej Informacji Medycznej.
2. Po przywiezieniu wszystkich urn, otwarcie urny może odbywać się przy obecności co najmniej
pięciu członków UKW (w tym przewodniczącego UKW lub jego zastępcy).
3. Przewodniczący UKW, spośród członków komisji, wyznacza co najmniej trzyosobowe zespoły
skrutacyjne, które:
a) otwierają urnę, a w przypadku kilku urn każdą urnę osobno, i dokonują przeliczenia kart wyjętych
z danej urny oraz liczby podpisów na liście obecności w danym punkcie wyborczym,
b) liczą głosy oddane na poszczególnych kandydatów,

c) sporządzają protokoły głosowania do UKE dla każdej grupy wspólnoty Uczelni oddzielnie.
4. Członek UKW kandydujący do UKE nie może liczyć tych kart do głosowania, na których jest
umieszczone jego nazwisko i nie może podpisywać takiego protokołu głosowania.
5. Przy wyborach do UKE we wszystkich czterech turach wyborczych obecność członków UKW
jest obowiązkowa.
§ 39
1. Wybory członków UKE dokonywane są zwykłą większością głosów.
2. W przypadku gdy liczba kandydatów, którzy w trzeciej turze otrzymali więcej niż połowę ważnie
oddanych głosów była większa od liczby mandatów do obsadzenia w tej turze, do UKE wchodzą
tylko kandydaci w liczbie nieprzekraczającej liczby mandatów, którzy uzyskali kolejno największą
liczbę głosów aż do wyczerpania mandatów. W przypadku uzyskania równej liczby głosów przez
więcej osób niż liczba mandatów pozostałych do obsadzenia, przeprowadza się dodatkową IV turę
głosowania spośród osób, które uzyskały największą liczbę głosów. W przypadku uzyskania w IV
turze wyborów równej liczby głosów przez więcej osób niż liczba mandatów pozostałych do obsadzenia, skład UKE zostaje ograniczony do osób wybranych w III turze.
3. W razie nieobsadzenia wszystkich miejsc mandatowych do UKE z powodu braku kandydatów
lub nieuzyskania przez nich mandatu w trakcie czterech tur wyborów – skład UKE zostaje ograniczony do osób wybranych zgodnie z ust. 2.
4. Kandydaci wybrani z zachowaniem zasad niniejszego paragrafu stanowią UKE na daną kadencję.
§ 40
1. W przypadku przeprowadzania II, III lub IV tury wyborów odbywają się one w tych samych
punktach wyborczych i na tych samych zasadach jak tura I, z wyjątkiem przepisów o trybie zgłaszania kandydatów.
2. Z każdej tury wyborów komisja skrutacyjna sporządza protokół głosowania do UKE.
3. Protokoły zespołów skrutacyjnych podpisuje przewodniczący lub zastępca przewodniczącego komisji oraz wszyscy członkowie tego zespołu.
§ 41
1. Po każdej turze wyborów UKW sporządza listy, w kolejności otrzymanej liczby głosów, wybranych elektorów i kandydatów przechodzących do następnych tur.
2. Listy osób, które zostały wybrane oraz osób, które przechodzą do następnej tury, udostępnia się
na warunkach określonych w § 17 ust. 2.
§ 42
UKW sporządza listę elektorów wyłonionych w trakcie wyborów i zamieszcza ją na stronie internetowej Uczelni w zakładce „WYBORY”.
§ 43
1.

Pierwsze posiedzenie UKE zwołuje przewodniczący UKW lub jego zastępca. W szczególnych
okolicznościach pierwsze posiedzenie UKE może zwołać rektor na wniosek co najmniej 6 senatorów.

2.

Kolejne posiedzenia UKE zwołuje przewodniczący UKW lub jego zastępca. W szczególnych
okolicznościach posiedzenie UKE może zwołać przewodniczący UKE na wniosek 1/3 statutowego składu kolegium elektorów, z zastrzeżeniem ust. 3.

3.

Posiedzenie UKE w sprawie odwołania rektora zwołuje przewodniczący lub zastępca przewodniczącego UKW. W razie nieobecności przewodniczącego UKW i zastępcy przewodniczącego

UKW, zebranie zwołuje przewodniczący UKE lub jego zastępca, na wniosek zgłoszony przez senat
większością co najmniej ½ głosów statutowego składu albo na wniosek rady uczelni.
4.

W głosowaniach dokonywanych przez UKE obowiązuje kworum – obecność na zebraniu wyborczym co najmniej 2/3 liczby członków kolegium.
§ 44

1. Skład UKE uzupełnia się w drodze wyborów uzupełniających.
2. Do wyborów uzupełniających stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące wyborów.
ROZDZIAŁ IV. WYBORY REKTORA
§ 45
1.

Pisemne zgłoszenia kandydatów na rektora, wraz z opinią senatu oraz wymaganymi oświadczeniami kandydatów, przewodniczący rady uczelni a, w przypadku kandydatów zgłoszonych przez
członków senatu – rektor, składają w Biurze UKW w terminie określonym w kalendarzu wyborczym.

2.

Po wskazaniu kandydatów przez uprawnione podmioty, UKW sporządza alfabetyczną listę kandydatów na rektora (z podaniem stanowiska i miejsca zatrudnienia kandydata), która zostaje
zamieszczona na stronie internetowej Uczelni w zakładce „WYBORY”.

3.

Lista kandydatów na rektora zostaje zamknięta z chwilą upływu terminu określonego w kalendarzu wyborczym.
§ 46

Wybór rektora jest dokonywany bezwzględną większością głosów.
§ 47
1. Wybory rektora poprzedzone są zebraniem otwartym, na którym dokonywana jest prezentacja
kandydatów, przedstawiających swój program. Wszyscy członkowie społeczności akademickiej
mają prawo wziąć udział w prezentacji, którą organizuje UKW.
2. Zebranie otwarte, o którym mowa w ust. 1, powinno się odbyć nie wcześniej niż 7 dni przed
dniem wyborów.
Zasady prowadzenia zebrań – wybory rektora
§ 48
1. Posiedzenia UKE zwołuje się w trybie określonym w § 43.
1. Na pierwszym posiedzeniu UKE, osoba zwołująca zebranie po stwierdzeniu prawomocności zebrania na podstawie listy obecności – przewodniczy obradom do chwili wyboru przewodniczącego UKE.
2. Po zapoznaniu wyborców z podstawowymi zapisami „Regulaminu wyborów” i wyjaśnieniu techniki głosowania, następuje wybór w głosowaniu jawnym sekretarza tego posiedzenia oraz co najmniej 3 osobowej komisji skrutacyjnej. Sekretarzem oraz członkiem komisji skrutacyjnej nie
może być osoba kandydująca.
3. Przewodniczącego UKE wybierają elektorzy spośród siebie w głosowaniu tajnym, a zastępcę
przewodniczącego i sekretarza w głosowaniu jawnym.
§ 49
1. Karty do głosowania są pieczętowane pieczątką UKW.
2. Przepisy § 8 - 10 stosuje się odpowiednio.

§ 50
1.

Komisja skrutacyjna dokonuje przeliczenia głosów i sporządza protokół głosowania na rektora.

2.

Po zakończeniu wyborów sekretarz sporządza protokół z zebrania wyborczego.
§ 51

Jeżeli żaden kandydat nie uzyskał bezwzględnej większości ważnie oddanych głosów, przewodniczący UKW zarządza drugą turę głosowania, do której przechodzą dwaj kandydaci, którzy uzyskali
kolejno największą liczbę głosów. Jeśli tą samą największą liczbę głosów otrzymało więcej niż
dwóch kandydatów, wówczas do drugiej tury przechodzą wszyscy ci kandydaci. Jeżeli w drugiej
turze głosowania żaden kandydat nie uzyskał bezwzględnej większości ważnie oddanych głosów,
przewodniczący UKW zarządza trzecią turę głosowania do której przechodzą dwaj kandydaci, którzy
uzyskali największą liczbę głosów. Jeśli tą samą największą liczbę głosów otrzymało więcej niż
dwóch kandydatów, wówczas do trzeciej tury przechodzą wszyscy ci kandydaci. W przypadku braku
rozstrzygnięcia w trzeciej turze, przewodniczący UKW zarządza wybory spośród kandydatów wskazanych przez uprawnione podmioty wskazane w statucie, w trybie określonym w statucie i niniejszym
regulaminie.
§ 52
Przewodniczący UKE zawiadamia ministra o wynikach wyborów rektora.
ROZDZIAŁ V - WYBORY DO SENATU
§ 53
Prawo zgłaszania kandydatów na senatorów ma każdy członek wspólnoty Uczelni, w jednej z grup,
o których mowa w § 56 ust 1, do której należy.
§ 54
1.

Zgłaszanie kandydatów do senatu odbywa się w Biurze UKW, z zastrzeżeniem ust. 2.

2.

Przepisy § 31 i § 32 niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio.

3.

Kandydatów w grupach: studentów i doktorantów zgłasza się zgodnie z regulaminem danego samorządu.
§ 55

1. Po upływie terminu zgłaszania kandydatów do senatu komisja wyborcza sporządza listę kandydatów
w układzie alfabetycznym z podziałem na poszczególne grupy. Listę zamieszcza się na stronie internetowej Uczelni w zakładce „WYBORY”.
2. Zgłaszanie kandydatów w poszczególnych grupach, zostaje zamknięte z chwilą upływu terminu
określonego w kalendarzu wyborczym.
3. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza od liczby mandatów, dodatkowe
zgłaszanie kandydatur odbywa się na zebraniu wyborczym danej grupy.
§ 56
1. Zebrania wyborcze do senatu odbywają się w następujących grupach:
1) nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowisku profesora lub profesora Uczelni, osobno
w ramach każdego wydziału,
2) nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowiskach innych niż wymienione w pkt 1,
osobno w ramach każdego wydziału,

3) nauczyciele akademiccy zatrudnieni w ogólnouczelnianych jednostkach organizacyjnych
głosują w ramach WL,
4) pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi (naukowo - techniczni, inżynieryjno –
techniczni),
5) pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi (biblioteczni, administracyjni, obsługi),
6) doktoranci kształcący się w szkole doktorskiej,
7) studenci.
2. Wybory do senatu wśród studentów odbywają się według regulaminu przyjętego przez samorząd
studentów.
3. Wybory do senatu wśród doktorantów odbywają się według regulaminu przyjętego przez samorząd doktorantów.
§ 57
W wyborach przedstawicieli do senatu karty do głosowania są pieczętowane pieczątką UKW.
§ 58
1. Przedstawiciele do senatu są wybierani zwykłą większością głosów, w wyborach tajnych, bezpośrednich na zebraniach wyborczych w obrębie grup wspólnoty Uczelni, z wyjątkiem studentów i doktorantów, którzy są wybierani w punktach wyborczych.
2. W wyborach przedstawicieli nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora lub
profesora Uczelni obowiązuje kworum – obecność więcej niż 50% uprawnionych do głosowania.
W przypadku braku kworum w pierwszym terminie ogłasza się drugi termin w tym samym dniu,
nie wcześniej niż 15 minut po upływie pierwszego terminu.
3. W wyborach do senatu dla pozostałych grup wspólnoty Uczelni, tj. nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku innym niż określone w ust. 2, studentów, doktorantów i pracowników
niebędących nauczycielami akademickimi, kworum nie obowiązuje.
§ 59
1. Zebrania wyborcze otwiera przedstawiciel UKW, który przewodniczy zebraniu do czasu wyboru
osób, o których mowa odpowiednio w ust. 2 lub 3.
2. W przypadku wyborów przedstawicieli nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku
profesora lub profesora Uczelni do senatu, przedstawiciel UKW stwierdza i ogłasza prawomocność
zebrania, na podstawie listy obecności, a następnie przeprowadza wybór, w głosowaniu jawnym,
przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz sekretarza zebrania.
3. W przypadku wyborów w pozostałych grupach do senatu, przedstawiciel UKW przeprowadza
wybór, w głosowaniu jawnym, przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz sekretarza
zebrania.
4. Przewodniczącym zebrania wyborczego może być przedstawiciel UKW.
§ 60
1. W przypadku, gdy liczba kandydatów zgłoszonych w terminie oznaczonym w kalendarzu wyborczym, jest mniejsza od liczby mandatów, przewodniczący zebrania przeprowadza czynności zgłaszania kandydatur na zebraniu wyborczym.
2. Czynności, o których mowa w ust. 1 obejmują: przyjmowanie zgłoszeń kandydatów wraz z wymaganymi oświadczeniami i zgodą na kandydowanie, sprawdzanie spełnienia warunków umożliwiających kandydowanie do senatu, zamknięcie listy w drodze głosowania, zarządzenie przerwy
w celu przygotowania i wydrukowania kart do głosowania przez UKW.

3.

Przewodniczący zebrania zapoznaje wyborców z podstawowymi zapisami Regulaminu wyborów oraz wyjaśnia technikę głosowania.

4. Przed głosowaniem przewodniczący zebrania przeprowadza wybór w głosowaniu jawnym komisji skrutacyjnej, składającej się co najmniej z trzech osób.
5. W skład komisji skrutacyjnej nie może wchodzić osoba kandydująca do senatu.
§ 61
1. Po zakończeniu głosowania komisja skrutacyjna dokonuje:
a) przeliczenia kart do głosowania,
b) przeliczenia podpisów na listach obecności,
c) podliczenia głosów oddanych na poszczególnych kandydatów.
2. Po dokonaniu czynności, o których mowa w ust. 1, komisja skrutacyjna sporządza protokół komisji skrutacyjnej.
3. Protokół komisji skrutacyjnej należy sporządzić dla każdej tury oddzielnie.
4. Protokoły, o których mowa w ust. 2 podpisują wszyscy członkowie komisji skrutacyjnych.
§ 62
1. Po każdej turze wyborów przewodniczący zebrania ogłasza wyniki głosowania na podstawie protokołu komisji skrutacyjnej.
2. Jeżeli żaden z kandydatów nie otrzymał wymaganej większości głosów lub zbyt mała w stosunku
do mandatów liczba kandydatów otrzymała wymaganą większość głosów, przewodniczący zebrania zarządza niezwłocznie drugą i kolejne tury głosowania aż do wyłonienia przedstawiciela
do senatu, w ramach tego zebrania wyborczego.
3. Przerwę na przygotowanie i wydrukowanie kart do głosowania przez UKW, zarządza przewodniczący zebrania.
4. Po zakończeniu wyborów sekretarz sporządza protokół z zebrania wyborczego.
§ 63
1. Skład senatu uzupełnia się w drodze wyborów uzupełniających.
2. Do wyborów uzupełniających stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące wyborów.

