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  § 1

 

1. Niniejszy Regulamin Wyborów – zwany dalej Regulaminem – opracowany został przez 

Uczelnianą Komisję Wyborczą i przyjęty Uchwałą Nr 1 Uczelnianej Komisji Wyborczej.  

2. Regulamin określa:  

1) tryb powołania Wydziałowych Komisji Wyborczych; 

2) zadania Uczelnianej Komisji Wyborczej (UKW), Wydziałowych Komisji Wyborczych 

(WKW) i Przewodniczącego Kolegium Elektorów oraz tryb ich pracy; 

3) czynne i bierne prawo wyborcze; 

4) obwody wyborcze; 

5) procedury postępowania przy wyborach: 

a) na Rektora Uczelni; 

b) do Senatu Uczelni; 

c) do Kolegium Elektorów dla wyboru Rektora; 

d) na Przewodniczącego Kolegium Elektorów;  

z zastrzeżeniem, że wybory przedstawicieli Studentów i Doktorantów przeprowadzają 

Samorząd Studentów i Samorząd Doktorantów, zgodnie z odpowiednimi regulaminami.  

 

  § 2

 

1. Wydziałową Komisję Wyborczą (WKW) powołuje Rektor na wniosek Przewodniczącego 

UKW.  

2. Przewodniczący UKW w porozumieniu z Dziekanem danego Wydziału wyznacza 

Przewodniczącego WKW spośród członków UKW posiadających co najmniej stopień 

naukowy doktora habilitowanego.  

3. Przewodniczący WKW w porozumieniu z Dziekanem danego Wydziału przedkłada do 

Przewodniczącego UKW propozycję składu WKW, w tym wskazuje zastępcę 

Przewodniczącego, Sekretarza i nie więcej niż 7 pozostałych członków WKW.  

 

  § 3

Do zadań UKW należy organizowanie wyborów, a w szczególności: 

1) przeprowadzenie wyborów na członków Kolegium Elektorów Uniwersytetu i Senatu spośród 

pracowników nie będących nauczycielami akademickimi: 

a) przyjmowanie zgłoszeń kandydatów; 

b) przyjmowanie oświadczeń lustracyjnych lub informacji lustracyjnych kandydatów;  

c) ogłoszenie listy kandydatów; 

d) przeprowadzenie głosowań; 

e) ogłoszenie wyników głosowań; 
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f) przekazanie zebranych oświadczeń lustracyjnych do Rektora Uczelni; 

2) ogłaszanie list kandydatów na Rektora; 

3) organizowanie i przeprowadzanie spotkań wyborczych kandydatów na Rektora; 

4) stwierdzanie dokonania wyboru członków Kolegium Elektorów Uniwersytetu; 

5) stwierdzenie nieważności wyborów w przypadku nieprawidłowego ich przebiegu; 

6) rozstrzyganie wątpliwości dotyczących spraw związanych z przebiegiem wyborów; 

7) zabezpieczenie dokumentacji wyborów i wyznaczenie członka komisji odpowiedzialnego za 

jej przechowywanie. 

 

  § 4

Do zadań WKW należy: 

1) przeprowadzenie wyborów na członków Kolegium Elektorów Uniwersytetu i Senatu 

spośród nauczycieli akademickich: 

a) przyjmowanie zgłoszeń kandydatów; 

b) przyjmowanie oświadczeń lustracyjnych lub informacji lustracyjnych kandydatów;  

c) ogłoszenie listy kandydatów; 

d) przeprowadzenie głosowań; 

e) ogłoszenie wyników głosowań; 

f) przekazanie zebranych oświadczeń lustracyjnych do UKW;  

2) zabezpieczenie dokumentacji wyborów i wyznaczenie członka komisji 

odpowiedzialnego za jej przechowywanie. 

 

  § 5

Przewodniczący Kolegium Elektorów:  

1) uczestniczy w pracach UKW do czasu wyboru Rektora; 

2) odbiera oświadczenie lustracyjne lub informację lustracyjną od kandydata na Rektora;  

3) wraz z Przewodniczącym UKW stwierdza wybór Rektora; 

4) zawiadamia właściwego ministra o wyborze Rektora.  

 

  § 6

1. Uchwały komisji wyborczych zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co 

najmniej połowy ogólnej liczby jej członków. 

2. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym, chyba że Przewodniczący zarządzi 

głosowanie tajne.  

 

  § 7

Kadencja komisji wyborczych upływa z chwilą powołania nowych komisji wyborczych. 
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  § 8

1. Członkowie Komisji Wyborczych, którzy są kandydatami w wyborach nie uczestniczą  

w czynnościach liczenia głosów w głosowaniach w grupie, w której kandydują.  

2. Członkowie Uczelnianej Komisji Wyborczej nie mogą uczestniczyć w grupach 

zgłaszających kandydatów na Rektora.  

 

  § 9

Członkostwo w komisji wyborczej wygasa wskutek: 

1) odwołania w przypadku gdy wobec członka komisji wyborczej wszczęto postępowanie 

dyscyplinarne bądź karne; 

2) ustania stosunku pracy lub utraty statusu studenta lub doktoranta; 

3) w czasie urlopu dziekańskiego, macierzyńskiego, innych przypadkach długotrwałej 

nieobecności, śmierci. 

W przypadku zmniejszenia się składu komisji wyborczej co najmniej o 25%, jej skład 

uzupełniany jest w trybie przepisów o powołaniu komisji. 

 

  § 10

1. Czynne prawo wyborcze przysługuje pracownikom, studentom i doktorantom Uczelni.  

2. Osoby zawieszone w wykonywaniu obowiązków nauczyciela akademickiego w okresie 

zawieszenia nie są uprawnione do uczestniczenia w czynnościach wyborczych.  

3. Każdemu wyborcy przysługuje jeden głos, który może być oddany tylko osobiście.  

 

  § 11

Kandydatem na członka Kolegium Elektorów może być pracownik Uczelni, student lub 

doktorant, który:  

1) ma pełną zdolność do czynności prawnych; 

2) korzysta z pełni praw publicznych; 

3) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe; 

4) nie był karany karą dyscyplinarną; 

5) 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, z późn. zm.) nie pełnił 

w nich służby ani nie współpracował z tymi organami; 

6) nie ukończy 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji; 

7) nie pełni funkcji organu jednoosobowego Uczelni; 

8) nie jest członkiem kolegium elektorów innej Uczelni; 

9) nie jest zatrudniony w administracji publicznej. 

 

https://sip.lex.pl/#/document/17314502?unitId=art(2)&cm=DOCUMENT
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  § 12

Kandydatem na członka Senatu Uczelni może być pracownik Uczelni, student lub doktorant, 

który:  

1) ma pełną zdolność do czynności prawnych; 

2) korzysta z pełni praw publicznych; 

3) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe; 

4) nie był karany karą dyscyplinarną; 

5) 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, z późn. zm.), nie pełnił 

w nich służby ani nie współpracował z tymi organami; 

6) nie ukończył 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji; 

7) nie był członkiem Senatu przez pełne dwie kolejno następujące po sobie kadencje.  

 

  § 13

Kandydatem na Rektora Uczelni może być osoba, która:  

1) ma pełną zdolność do czynności prawnych; 

2) korzysta z pełni praw publicznych; 

3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe; 

4) nie była karana karą dyscyplinarną; 

5) w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała 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, z późn. zm.), nie pełniła w 

nich służby ani nie współpracowała z tymi organami; 

6) nie ukończy 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji tj. do dnia 1 września 2020 r.  

7) posiada tytuł naukowy profesora; 

8) nie pełniła funkcji Rektora przez pełne dwie kolejno następujące po sobie kadencje.  

 

  § 14

1. Kandydaci na stanowisko Rektora, członka Senatu i członka Kolegium Elektorów urodzeni 

przed dniem 1 sierpnia 1972 r. zobowiązani są złożyć oświadczenie lustracyjne, o którym 

mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 roku 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, z późn. zm.) lub informację o której mowa w 7 

ust. 3a tej ustaw – zwaną dalej informacją lustracyjną – wg wzoru stanowiącego załącznik do 

ustawy.  

https://sip.lex.pl/#/document/17314502?unitId=art(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17314502?unitId=art(2)&cm=DOCUMENT
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2. W celu skuteczności wyrażenia zgody na kandydowanie, Kandydaci na Rektora urodzeni 

przed dniem 1 sierpnia 1972 r. zobowiązani są złożyć do Przewodniczącego Kolegium 

Elektorów za pośrednictwem sekretarza Uczelnianej Komisji Wyborczej oświadczenie 

lustracyjne lub informację lustracyjną do dnia upływu terminu na zgłaszanie kandydatur, 

otrzymując potwierdzenie wpływu na kopii dokumentu.  

3. W celu skuteczności wyrażenia zgody na kandydowanie na członka Senatu i członka 

Kolegium Elektorów, kandydaci urodzeni przed dniem 1 sierpnia 1972 r. zobowiązani  

są do złożenia do właściwej Komisji Wyborczej – Uczelnianej lub Wydziałowej,  

za pośrednictwem sekretarza tej komisji, oświadczenie lustracyjne lub informację lustracyjną 

do dnia upływu terminu na zgłaszanie kandydatur, otrzymując potwierdzenie wpływu na kopii 

dokumentu. 

4. W razie nie złożenia w w/w terminach wymaganych oświadczeń lustracyjnych lub informacji 

lustracyjnych zgłoszenie kandydata jest nieważne. 

 

 

  § 15

1. Dla wyboru przedstawicieli do Senatu i Kolegium Elektorów Uniwersytetu, tworzy się 

następujące obwody wyborcze: 

 Wydział Lekarski         Obwód nr 1; 

 Wydział Lekarsko – Dentystyczny      Obwód nr 2; 

 Wydział Farmaceutyczny        Obwód nr 3; 

 Wydział Nauk o Zdrowiu i Międzywydziałowe Centrum Dydaktyczne  Obwód nr 4; 

 pracownicy Uczelni niebędący nauczycielami akademickimi  Obwód nr 5. 

2. Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Bibliotece Głównej realizują swoje prawa wyborcze  

w wybranym przez siebie obwodzie wyborczym. Zgłoszenie o wyborze należy zgłosić do 

Przewodniczącego UKW nie później niż do dnia zakończenia zgłaszania kandydatów na 

członków Kolegium Elektorów.  

3. Terminy wyborów w ramach terminarza wyborczego wyznaczają Przewodniczący właściwych 

komisji wyborczych i zawiadamiają o nich na stronie internetowej Uczelni.  

4. W przypadku uzyskania stopnia lub tytułu naukowego przynależność do grupy uprawnionej 

do głosowania może być zmieniona najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień ogłoszenia listy 

kandydatów.  

5. Do wyboru Rektora wymagane jest quorum w wysokości co najmniej połowy statutowego 

składu kolegium. Wybór Rektora dokonywany jest bezwzględną większością głosów ważnie 

oddanych.  

6. Wybór członków Kolegium Elektorów i do Senatu Uczelni następuje zgodnie z ilością 

uzyskanych głosów, z zastrzeżeniem, że jeżeli liczba kandydatów z równą ilością głosów 

przewyższa liczbę mandatów do obsadzenia przeprowadza się ponowne głosowanie na tych 

kandydatów.  
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7. Głosowania są tajne. 

8. Do trybu wyboru elektorów i przedstawicieli studentów i doktorantów do Senatu Uczelni nie 

stosuje się niniejszego Regulaminu Wyborów. Zasady wyłaniania przedstawicieli tych 

samorządów określają ich regulaminy. UKW jest zobowiązana do pomocy konsultacyjnej 

komisjom studenckim i doktoranckim.  

 

  § 16

1. Kandydata na Rektora może zgłosić: 

1) co najmniej 7 Senatorów – zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1,  

2) co najmniej 7 członków Kolegium Elektorów - zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik 

Nr 2,  

3) co najmniej 7 członków wspólnoty Uczelni - zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik  

Nr 3, 

4) Rada Uczelni – zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4,  

2. Każdy członek wspólnoty Uczelni może być członkiem tylko jednej grupy o której mowa w 

ust. 1 .  

3. Każda z grup, o których mowa w ust. 1 może zgłosić tylko jednego kandydata.  

4. W przypadku, gdy dane zgłoszenie zostało dokonane wadliwie tj.  

1) nie zawiera siedmiu nazwisk z danej grupy;  

2) zawiera nazwiska powtarzające się na innych zgłoszeniach; 

powtarzające się nazwiska lub nazwiska z innej grupy pomija się przy ustalaniu wymaganej 

liczby 7 zgłaszających.  

5. Jeżeli liczba zgłaszających w przypadku o którym mowa w ust. 4 spadnie poniżej  

7 zawiadamia się o tym fakcie kandydata, któremu w ciągu 2 dni roboczych od momentu 

powiadomienia przysługuje prawo uzupełnienia listy osób zgłaszających.  

6. Listy osób zgłaszających udostępnione są do wglądu na stanowisku pracy Sekretarza UKW  

w dni robocze w godz. 8.00 – 15.00 .  

7. Zgłoszenie wymaga zgody kandydata i złożenia przez niego oświadczenia o spełnieniu 

warunków, o których mowa w § 13.  

8. Kandydatury na Rektora zgłaszane są pisemnie za potwierdzeniem do Przewodniczącego 

UKW na stanowisku pracy Sekretarza UKW w dni robocze w godz. 8.00 – 15.00.  

 

  § 17

1. Przewodniczący UKW przekazuje wszystkie zebrane kandydatury, spełniające wymogi 

formalne, do zaopiniowania przez Senat.  

2. Przewodniczący UKW przekazuje Radzie Uczelni wszystkie kandydatury wraz z informacją  

o uzyskanej opinii Senatu.  

3. W przypadku negatywnej opinii Senatu w stosunku do któregokolwiek z kandydatów Senat 

może sformułować rekomendację, o której mowa w art. 28 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia  20 lipca 

2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dla Rady Uczelni, aby Rada Uczelni nie 
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wskazywała Kolegium Elektorów kandydatów, którzy zostali negatywnie zaopiniowani 

łącznie przez Senat i przez Radę Uczelni.  

4. Rada Uczelni wskazuje kandydatów na Rektora Przewodniczącemu UKW.  

5. Przewodniczący UKW ogłasza listę wskazanych kandydatów na Rektora na stronie 

internetowej Uczelni.  

 

  § 18

1. Po ogłoszeniu listy kandydatów na Rektora każdy kandydat jest zobowiązany przedstawić 

swój program wyborczy.  

2. Przewodniczący UKW wyznacza termin wspólnego spotkania przedwyborczego kandydatów.  

3. Kandydat może umieścić swój program wyborczy na stronie internetowej Uczelni. 

4. Kandydat może wnioskować o organizację przez UKW własnych spotkań przedwyborczych.  

 

  § 19

1. Wybory Rektora przeprowadza UKW. Członkowie Kolegium Elektorów Uniwersytetu głosują 

w lokalu wyborczym w dniu i w godzinach określonych w terminarzu wyborczym.  

2. Każdy z obecnych członków Kolegium otrzymuje kartę do głosowania z zapisaną  

w porządku alfabetycznym listą kandydatów.  

3. Aby oddać głos na kandydata należy umieścić znak „X” w kratce znajdującej się przy imieniu  

i nazwisku kandydata.  

4. Aby głos był ważny liczba nazwisk, przy których znajduje się znak „X” nie może być większa 

niż 1.  

5. Po upływie wyznaczonych godzin głosowania UKW sprawdza quorum i stwierdza ważność 

głosowania w wyborze Rektora.  

6. Po stwierdzeniu, że głosowanie jest ważne UKW przystępuje do liczenia głosów.  

7. Liczenie głosów odbywa się w lokalu wyborczym. Przy liczeniu głosów mogą być obecni 

członkowie Kolegium Elektorów Uniwersytetu. 

8. Na podstawie sporządzonego protokołu z głosowania, UKW podejmuje uchwałę  

o wyborze Rektora.  

9. Jeśli w głosowaniu jeden z kandydatów uzyska bezwzględną większość głosów, wówczas 

wybory są zakończone – wybrany został REKTOR-ELEKT.  

10. Bezwzględna większość głosów oznacza 50 % + 1 spośród głosów ważnie oddanych.  

11. Jeśli w wyniku głosowania żaden kandydat nie uzyska bezwzględnej większości głosów, 

przeprowadza się kolejne głosowanie w dniu następnym spośród dwóch kandydatów, którzy 

uzyskali największą liczbę głosów w poprzedniej turze.  

12. Jeśli wszyscy kandydaci otrzymają jednakową liczbę głosów, przeprowadza się powtórne 

głosowanie.  

13. Na tych samych kandydatów można przeprowadzić nie więcej niż trzy głosowania.  
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14. Jeśli w wyniku głosowania Rektor nie zostanie wybrany, wówczas Przewodniczący UKW 

zarządza ponowienie procedury wyboru Rektora, począwszy od etapu zgłaszania kandydatów. 

Terminarz wyborczy ustala UKW.  

 

  § 20

 Przewodniczącym Kolegium Elektorów może być tylko członek Kolegium Elektorów.  1.

 Każdy członek Kolegium Elektorów może zgłosić kandydaturę na Przewodniczącego 2.

Kolegium Elektorów zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 5.  

 Zgłoszenie wymaga zgody kandydata. 3.

 Kandydatury zgłaszane są pisemnie, za potwierdzeniem, do Przewodniczącego UKW na 4.

stanowisku pracy Sekretarza UKW w dni robocze w godz. 8.00 – 15.00 .  

 

  § 21

 Wybory na Przewodniczącego Kolegium Elektorów przeprowadza UKW.  1.

 Każdy z obecnych członków Kolegium Elektorów otrzymuje kartę do głosowania z zapisaną  2.

w porządku alfabetycznym listą kandydatów.  

 Aby oddać głos na kandydata należy umieścić znak „X” w kratce znajdującej się przy imieniu  3.

i nazwisku kandydata.  

 Aby głos był ważny liczba nazwisk przy których znajduje się znak „X” nie może być większa 4.

niż 1. 

 Komisja oblicza liczbę głosów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów. 5.

 Mandat uzyskuje kandydat, który otrzyma największą liczbę głosów spośród głosów ważnie 6.

oddanych.  

 Jeśli kandydaci otrzymają jednakową liczbę głosów, przeprowadza się powtórne głosowanie 7.

na tych kandydatów. 

 

  § 22

 Wybory członków Kolegium Elektorów i do Senatu odbywają się w obwodach wyborczych. 1.

 W obwodach wyborczych od nr 1 do nr 4 wybory organizują Wydziałowe Komisje Wyborcze. 2.

 W obwodzie wyborczym nr 5 wybory organizuje Uczelniana Komisja Wyborcza. 3.

 Kadencja Kolegium Elektorów rozpoczyna się z dniem ogłoszenia składu Kolegium 4.

Elektorów przez Uczelnianą Komisję Wyborczą.  

 

  § 23

1. Kandydatów na członków Senatu może zgłosić każdy członek wspólnoty Uczelni – zgodnie z 

wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6.  

2. Kandydatów na członków Kolegium Elektorów może zgłosić każdy członek wspólnoty 

Uczelni – zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 7.  

3. Zgłoszenie wymaga zgody kandydata i złożenia przez niego oświadczenia o spełnieniu 

warunków o których mowa odpowiednio w § 11 lub § 12. 
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4. Kandydatury osób niebędących nauczycielami akademickimi zgłaszane są pisemnie za 

potwierdzeniem do Przewodniczącego UKW na stanowisku pracy Sekretarza UKW w dni 

robocze w godz. 8.00 – 15.00.   

5. Kandydatury nauczycieli akademickich zgłaszane są pisemnie do Przewodniczącego WKW na 

stanowisku pracy Sekretarza WKW w dni robocze w godz. 8.00 – 15.00 .  

6. Członkowie społeczności uniwersyteckiej zatrudnieni w katedrach, klinikach i zakładach 

mogą zgłaszać kandydatów za pośrednictwem kierowników tych jednostek. 

7. Jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza niż liczba mandatów, Przewodniczący 

odpowiednio UKW lub WKW przedłuża termin zgłaszania kandydatów.  

 

  § 24

Listę kandydatów zgłoszonych pisemnie przewodniczący UKW ogłasza na stronie internetowej 

Uniwersytetu.  

 

  § 25

1. W wyborach uczestniczą pracownicy w obrębie poszczególnych grup, uprawnionych do 

wyboru swoich przedstawicieli.  

2. Podział na grupy wynika z określonego Statutem podziału mandatów dla poszczególnych grup 

pracowniczych. 

 

  § 26

1. Wybory przeprowadzają właściwe komisje wyborcze. 

2. Głosowanie odbywa się na kandydatów umieszczonych na listach. Każdy z obecnych 

otrzymuje kartę do głosowania z zapisaną w porządku alfabetycznym listą kandydatów. 

3. Aby oddać głos na kandydata należy umieścić znak „X” w kratce znajdującej się przy imieniu  

i nazwisku kandydata.  

4. Aby głos był ważny liczba nazwisk, przy których znajduje się znak „X” nie może być większa 

niż liczba mandatów do obsadzenia.  

5. Komisja oblicza liczbę głosów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów.  

6. Mandaty uzyskują kandydaci, którzy otrzymają największą liczbę głosów spośród głosów 

ważnie oddanych.  

7. Jeżeli liczba kandydatów z równą ilością głosów przewyższa liczbę mandatów do obsadzenia 

przeprowadza się ponowne głosowanie na tych kandydatów.  

 

  § 27

1. Wyborcy, którego uprawnienie zostało naruszone w wyniku poszczególnej czynności 

wyborczej przysługuje prawo zaskarżenia danej czynności do Przewodniczącego UKW  

w następnym dniu roboczym od dokonania lub zaniechania danej czynności.  
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2. Przewodniczący UKW zwołuje niezwłocznie, nie później niż w następnym dniu roboczym 

liczonym od wniesienia zaskarżenia, posiedzenie UKW, na którym jest rozstrzygana jego 

zasadność.  

3. W przypadku uwzględnienia zaskarżenia czynność jest powtarzana.  

 

  § 28

1. Karty do głosowania, wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 8, należy opatrzyć pieczęcią 

właściwej komisji wyborczej. 

2. Osoby uprawnione do głosowania zobowiązane są do okazania dokumentu tożsamości na 

żądanie osób wydających kartę do głosowania.  

3. Rozstrzygnięcia komisji wyborczych zapadają w formie uchwały, czynności komisji 

dokumentuje protokół sporządzany wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 9. 

4. Protokoły należy dostarczyć do Uczelnianej Komisji Wyborczej niezwłocznie  

po dokonaniu czynności wyborczych.  

5. Dokumentację wyborczą po zakończeniu wyborów osoba odpowiedzialna za jej 

przechowywanie przekazuje do Archiwum UM.  

 

  § 29

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Kolegium Elektorów Uniwersytetu lub Senatu  

w trakcie kadencji dokonuje się wyboru na jego miejsce, na okres do końca kadencji osób, 

które w przeprowadzonych wyborach na trwającą kadencję uzyskały kolejno największa 

liczbę głosów.  

2. UKW lub odpowiednio WKW na podstawie protokołów z głosowań podejmuje uchwałę  

o stwierdzeniu wyboru.  


