
Uczelniana Komisja Wyborcza - 2016  

 

 

 

UCHWAŁA Nr 1/2016 

UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

z dnia 13 stycznia 2016 r. 

 

w sprawie uchwalenia Regulaminu wyborczego dla wyboru Uniwersyteckiego 

Kolegium Elektorów w Uniwersytecie Wrocławskim  

na kadencję 2016-2020 

 

Na podstawie § 5 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Uchwały Nr 32/2012 Senatu UWr  

z dnia 25 kwietnia 2012 r. Statut Uniwersytetu Wrocławskiego (z późniejszymi zmianami) 

Uczelniana Komisja Wyborcza postanawia, co następuje:  

 

 

§ 1 

 

Wprowadza się Regulamin wyborczy dla wyboru Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów  

w Uniwersytecie Wrocławskim na kadencję 2016-2020 w brzmieniu Załącznika do 

niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

    Zastępca Przewodniczącego  

Uczelnianej Komisji Wyborczej 

 

dr  Leszek Ryk 
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Załącznik  
do Uchwały Nr 1/ 2016 
z dnia 13 stycznia 2016 r. 

  

Regulamin wyborczy 

dla wyboru Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów  

w Uniwersytecie Wrocławskim na kadencję 2016-2020 

 

§ 1 

Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie przy wyborze elektorów do 

Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów.  

 

§ 2 

1. Zebranie wyborcze zwołuje właściwa wydziałowa komisja wyborcza lub właściwa 

okręgowa komisja wyborcza, co najmniej na 7 dni przed jego terminem, 

zawiadamiając o tym Uczelnianą Komisję Wyborczą, nie później niż na dwa dni przed 

terminem zebrania. W przypadku wyborów z grupy profesorów i doktorów 

habilitowanych oraz z grupy pozostałych nauczycieli akademickich w zawiadomieniu 

wskazany musi być także drugi termin zebrania wyborczego, wyznaczony na inny 
dzień niż termin pierwszego zebrania.  

2. Czas i miejsce przeprowadzenia wyborów, o których mowa w ust. 1, podaje się do 

publicznej wiadomości w formie papierowej (plakaty umieszczone w budynkach 

Uczelni na tablicach ogłoszeń). Komisja wyborcza może również podać czas i miejsce 

przeprowadzenia wyborów w formie elektronicznej (właściwe strony www, poczta e-
mail).  

3. Wyboru przedstawicieli do Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów z grupy profesorów  

i doktorów habilitowanych oraz z grupy pozostałych nauczycieli akademickich 
dokonuje się na oddzielnych zebraniach wyborczych tych grup.  

4. W wyborach biorą udział wyborcy posiadający czynne prawo wyborcze w dniu 

wyborów.  

 

§ 3 

Przewodniczący danej komisji wyborczej (lub inny upoważniony jej członek) powinien 

przed otwarciem zebrania wyborczego dysponować:  

1/ aktualną listą wyborców uprawnionych do głosowania na danym zebraniu, 

sporządzoną przez Dział Kadr, którą uczestnicy zebrania powinni podpisać;  

2/ kartami do głosowania które: 

a/ zawierają informacje o przedmiocie głosowania, dacie głosowania, 

numerze głosowania, 

b/ opatrzone są pieczęcią wydziału/pieczęcią Uczelni,  

c/ przygotowane są w liczbie zapewniającej sprawne przeprowadzenie 

wyborów;  

3/ informacją o liczbie mandatów do obsadzenia ustalonej uchwałą Uczelnianej 

Komisji Wyborczej, 

4/ kartami z oświadczeniami o posiadaniu biernego prawa wyborczego oraz zgodą na 

kandydowanie; wzór oświadczeń dla nauczycieli i osób niebędących nauczycielami 

stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.  

 

§ 4 

Przewodniczący danej komisji wyborczej (lub inny upoważniony jej członek) otwiera 

zebranie wyborcze i stwierdza jego ważność. Zebranie jest ważne jeżeli jest na nim 

obecna co najmniej połowa uprawnionych do głosowania, z wyłączeniem zebrań 
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pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. Podczas zebrania zwołanego  

drugim terminie (w innym dniu) nie obowiązuje wymóg kworum.  

 

§ 5 

1. Zebranie wyborcze prowadzi Przewodniczący danej komisji wyborczej (lub inny 

upoważniony jej członek). Przewodniczący zebrania wyznacza protokolanta zebrania. 

Protokolant sporządza protokół z przebiegu zebrania, który podpisywany jest po jego 

zakończeniu przez przewodniczącego i protokolanta.  

2. Protokół powinien zawierać dane dokumentujące ważność zebrania i dokonanych na 

nim wyborów, w szczególności dane: o liczbie osób uprawnionych do głosowania,  

o liczbie osób biorących udział w głosowaniu, wyniki poszczególnych głosowań  

z uwzględnieniem głosów ważnych i nieważnych oraz ostateczne wyniki wyborów. 

Wzór protokołu stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

3. Protokół sporządza się w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach. Jeden 

egzemplarz wraz z załącznikami Przewodniczący przekazuje w ciągu trzech dni od 

daty wyborów do Uczelnianej Komisji Wyborczej.  

4. Załącznikami do protokołu z przebiegu zebrania wyborczego są:  

1/ oryginał protokołu/ów komisji skrutacyjnej,  

2/ karty do głosowania,  

3/ oryginał listy obecności,  

4/ oświadczenia o posiadaniu biernego prawa wyborczego podpisane przez osoby 

kandydujące wraz ze zgodą na kandydowanie, 

5/ dane kontaktowe wybranych elektorów – numery telefonów, obsługiwany 

adres e-mail.  

5. Oświadczenia o posiadaniu biernego prawa wyborczego mogą być weryfikowane 

przez przewodniczącego lub osobę przez niego upoważnioną1 w Dziale Kadr UWr. 

 

§ 6 

1. Przewodniczący zebrania otwiera je i podaje do wiadomości liczbę mandatów do 

obsadzenia i zarządza zgłaszanie kandydatów. O sposobie zgłaszania kandydatów 

decyduje zebranie.  

2. Prawo zgłaszania kandydatów ma każdy wyborca posiadający czynne prawo 

wyborcze. Zgłaszający może uzasadnić ustnie proponowaną kandydaturę. Kandydat 

powinien wyrazić zgodę na kandydowanie. Pisemna zgoda na kandydowanie składana 

jest łącznie z oświadczeniem o posiadaniu biernego prawa wyborczego na ręce 

Przewodniczącego zebrania.  

3. W przypadku, gdy liczba kandydatów jest mniejsza niż liczba miejsc (mandatów), 

wybory przeprowadza się tylko dla zgłoszonych kandydatów  

4. Listę kandydatów sporządza się w porządku alfabetycznym.  

5. W przypadku głosowania systemem urn, lista kandydatów powinna być podana do 

wiadomości wyborców w formie obwieszczenia.  

6. Kandydatem może być wyłącznie osoba posiadająca bierne prawo wyborcze w dniu 

wyborów i będąca jednocześnie członkiem grupy stanowiącej dane zebranie 

wyborcze.  

 

§ 7 

1. Po zamknięciu listy zgłoszeń, Przewodniczący zebrania podaje warunki decydujące  

o ważności wyborów oraz ich skutkach, a następnie zarządza wybór trzyosobowej 

komisji skrutacyjnej, spośród osób nieumieszczonych na liście kandydatów.  

                                                           
1 zgodnie z § 5 ust. 4 zarządzenia Nr 87/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 lipca 2012 r.  

w sprawie ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Wrocławskim: 
„4. Członkowie organów kolegialnych i wyborczych Uczelni, a także członkowie komisji, rad i innych 

zespołów powołanych przez organy Uczelni upoważnieni są do przetwarzania danych osobowych  
w zakresie niezbędnym do pełnienia swych funkcji oraz zobowiązani do zachowania tajemnicy tych 
danych. Nad obowiązkiem ochrony danych osobowych podczas obrad organów kolegialnych  
i wyborczych oraz komisji, rad i innych zespołów czuwa ich przewodniczący.”. 
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2. Wyłonienie komisji skrutacyjnej następuje w głosowaniu jawnym zwykłą większością 

głosów.  

3. W przypadku niewyłonienia komisji skrutacyjnej lub jej pełnego składu w drodze 

głosowania, członków komisji skrutacyjnej wyznacza, spośród osób 

nieumieszczonych na liście kandydatów, Przewodniczący zebrania.  

4. Członkowie komisji skrutacyjnej wyłaniają ze swego grona Przewodniczącego komisji 

skrutacyjnej. W przypadku niewyłonienia Przewodniczącego komisji skrutacyjnej, 

decyzje w tym zakresie podejmuje Przewodniczący zebrania.  

5. Z przebiegu czynności wyborczych przewidzianych dla komisji skrutacyjnej sporządza 

się protokół (osobny dla każdego głosowania), który podpisują wszyscy członkowie 

komisji skrutacyjnej. Wzór protokołu stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego 

Regulaminu. 

  

§ 8 

1. Przedstawiciele doktorantów i studentów do Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów są 

wybierani zgodnie z regulaminami uczelnianych samorządów doktorantów  

i studentów, których zgodność z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i Statutem 

UWr stwierdził Senat UWr.  

2. Właściwe komisje wyborcze samorządów studentów i doktorantów zawiadamiają 

Uczelnianą Komisję Wyborczą o swoich zebraniach wyborczych nie później niż na 7 

dni przed ich terminem. 

 

§ 9 

1. Karty wyborcze sporządzają właściwe komisje wyborcze.  

2. Karty wyborcze mogą być wydawane do momentu ogłoszenia zakończenia 

głosowania przez Przewodniczącego. 

3. Głos oddany jest ważny, jeżeli liczba nieskreślonych kandydatów umieszczonych na 

karcie wyborczej, nie przekracza liczby mandatów.  

4. Głos jest nieważny jeżeli został oddany na karcie innej niż urzędowa.  

5. Dopisanie na karcie wyborczej dodatkowych nazwisk lub nazw albo poczynienie 

innych dopisków nie wpływa na ważność głosu.  

6. Karty wyborcze zniszczone w sposób uniemożliwiający ustalenie wyniku głosowania 

nie są brane pod uwagę przy określeniu liczby oddanych głosów.  

7. Właściwa komisja wyborcza ustala liczbę niewykorzystanych kart do głosowania  

i po zakończeniu głosowania dokonuje ich komisyjnego zniszczenia odnotowując tę 

czynność w protokole. 

8. Karty do głosowania wraz z protokołem komisji skrutacyjnej powinny być 

przechowywane w Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego do następnych wyborów.  

 

§ 10 

1. Wybór następuje wtedy, gdy kandydat uzyskał bezwzględną większość ważnie 
oddanych głosów.  

2. Wybór przedstawicieli studentów, doktorantów i pracowników niebędących 

nauczycielami akademickimi następuje zwykłą większością ważnie oddanych głosów, 

bez względu na liczbę głosujących.  

 

§ 11 

1. W razie uzyskania przez kandydata (lub kandydatów) wymaganej większości głosów, 

Przewodniczący komisji skrutacyjnej ogłasza wybór, z zastrzeżeniem ust. 2.  

2. Jeżeli liczba osób, które uzyskały wymaganą liczbę głosów, jest większa od liczby 

mandatów, to o uzyskaniu mandatu decyduje kolejność ustalona na podstawie liczby 

głosów, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Jeżeli kandydaci uzyskali równą liczbę wymaganych głosów i powoduje to 

przekroczenie liczby mandatów, to niezwłocznie przeprowadza się dodatkowe 

głosowanie, w którym następuje wybór spośród tych kandydatów.  
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4. Jeżeli dodatkowe głosowanie nie przyniesie rozstrzygnięcia, Przewodniczący komisji 

skrutacyjnej dokonuje losowania spośród kandydatów mających tę samą liczbę 

głosów.  

 

§ 12  

1. Jeżeli wskutek nieuzyskania przez kandydatów wymaganej większości pozostały 

mandaty nieobsadzone, przewodniczący zebrania wyborczego zarządza kolejne 

głosowanie, z zastrzeżeniem ust. 3.  

2. Jeżeli liczba kandydatów przed rozpoczęciem głosowania jest większa niż liczba 

mandatów do obsadzenia, to w głosowaniu odpada ostatni kandydat, który uzyskał 

najniższą liczbę głosów, aż do momentu, w którym pozostanie więcej kandydatów niż 

mandatów do obsadzenia, z taką samą największą liczbą głosów. W przypadku kilku 

kandydatów, którzy uzyskali równą, najniższą liczbę głosów przewodniczący komisji 

skrutacyjnej dokonuje losowania kandydata, który odpada. 

3. Jeżeli liczba kandydatów przed rozpoczęciem głosowania jest mniejsza lub równa 

liczbie mandatów głosowanie przeprowadza się tylko jeden raz. W przypadku 

nieuzyskania wymaganej do wyboru większości mandaty pozostają nieobsadzone.  

 

 

§ 13 

W przypadku niewyłonienia odpowiedniej liczby kandydatów, mandaty pozostają 

nieobsadzone. 
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Słowniczek wyrażeń regulaminowych:  

a. Większość zwykła - to sytuacja, w której za przyjęciem określonego rozwiązania 

głosowało więcej osób biorących udział w danym głosowaniu niż za przyjęciem 

jakiegokolwiek innego rozwiązania. Głosów wstrzymujących i nieważnych nie bierze 

się pod uwagę.  

b. Większość bezwzględna - to sytuacja, w której za przyjęciem określonego 

rozwiązania oddano więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Głosów nieważnych 
nie bierze się pod uwagę przy określaniu podstawy, od której oblicza się połowę.  

c. Czynne prawo wyborcze - przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym  

w uczelni jako podstawowym miejscu pracy, pracownikom niebędącym nauczycielami 
akademickimi, studentom i doktorantom (art. 71 ust.1 pkt 2 Ustawy*).  

d. 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 (art. 71 ust.1 pkt 3 Ustawy).  

 
*Prawo o szkolnictwie wyższym - ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. (tekst jednolity: Dz. U.  

z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) 
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Załącznik Nr 1  
do Regulaminu 
 

Wrocław, dnia ....................... 

 

...................................................................... 

                       imię i nazwisko, stopień / tytuł 

..................................................................... 

       jednostka organizacyjna/komórka administracyjna  

 

 

OŚWIADCZENIE 
nauczyciel akademicki 

 

Niniejszym oświadczam, że posiadam bierne prawo wyborcze do organów Uniwersytetu 

Wrocławskiego, określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym w art. 71 ust. 1 pkt 

3, tzn.: 

 Uniwersytet Wrocławski jest moim podstawowym miejscem zatrudnienia, 

 nie ukończyłem/łam 67, a w przypadku profesora 70 roku życia. 

 

Ponadto nie dotyczą mnie ograniczenia wynikające z art. 109 ust. 1 pkt 2-5 ustawy 

Prawo o szkolnictwie wyższym, tzn: 

 mam pełną zdolność do czynności prawnych, 

 nie zostałem ukarany/na prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo 

umyślne, 

 nie zostałem/am ukarany/a karą dyscyplinarną wymienioną w art. 140 ust. 1 pkt 4 

ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, 

 korzystam z pełni praw publicznych. 

 

Jednocześnie wyrażam zgodę na kandydowanie na ……………………………………….………………….. 

 

 

 

.............................................. 

                                                                          podpis
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Wrocław, dnia ....................... 

 

...................................................................... 

                       imię i nazwisko, stopień / tytuł 

..................................................................... 

       jednostka organizacyjna/komórka administracyjna  

 

 

OŚWIADCZENIE 
pracownik niebędący nauczycielem akademickim 

 

Niniejszym oświadczam, że posiadam bierne prawo wyborcze do organów Uniwersytetu 

Wrocławskiego, określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym w art. 71 ust. 1 pkt 

3, tzn., że jestem zatrudniony w Uniwersytecie Wrocławskim w pełnym wymiarze czasu 

pracy. 

 

 

 

Jednocześnie wyrażam zgodę na kandydowanie na ……………………………………….………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

.............................................. 

         podpis 
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Załącznik Nr 2  
do Regulaminu 
 

 

PROTOKÓŁ 

z zebrania………………………………………………………………………………………………..……………………………. 
                                                  /grupa wyborcza/  

na wydziale/ w okręgu wyborczym …………………………………….………………………………………… 
                                                         /nazwa wydziału/okręgowej komisji wyborczej/ 

w celu wyboru elektorów do Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów 

 

odbytego w dniu   ........................................... 

 

Uprawnionych do głosowania .............. obecnych (na podstawie list obecności)  ............ 

 

 

1. Zebranie otworzył przewodniczący komisji wyborczej (inny upoważniony jej członek) *)   

.......................................................................................................................... 
/imię i nazwisko/ 

zwany dalej Przewodniczącym. 

 

2. Przewodniczący wyznaczył protokolanta zabrania: 

   

.......................................................................................................................... 
/imię i nazwisko/ 

 

3. Przewodniczący zebrania stwierdził ważność zebrania i podał liczbę mandatów do 

obsadzenia w okręgu wyborczym …………………………………….………………………………………………. 

tj.: ……………………………(liczba mandatów).  

Następnie Przewodniczący zapoznał wyborców z wymaganymi niezbędnymi do 

kandydowania i zarządził zgłaszanie kandydatów. 

 

4. Przewodniczący sprawdził czy kandydat znajduje się na liście obecności następnie 

odebrał od kandydatów pisemne oświadczenia o posiadaniu biernego prawa 

wyborczego na dzień wyborów wraz z pisemną zgodą na kandydowanie.  

 

5. Na listę kandydatów wpisano, w porządku alfabetycznym, następujące osoby: 

 

LP Imię i Nazwisko Jednostka organizacyjna 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   
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6. Po stwierdzeniu, że nie ma już kolejnych zgłoszeń, Przewodniczący zamknął listę 

kandydatów. 

 

7. Przewodniczący zarządził wybór trzyosobowej komisji skrutacyjnej w głosowaniu 

jawnym, spośród osób nieumieszczonych na liście kandydatów.  

 

8. Wybrano komisję skrutacyjną w składzie:  

 

1.………......................................................................................................... 

 

2................................................................................................................. 

 

3................................................................................................................. 

Komisja skrutacyjna wybrała ze swego grona przewodniczącego, którym został 

 

……………………………………………………………………………….. 

 

 

9. Rozdano …………………………. szt. kart do głosowania Nr ………. (numer głosowania), 

opieczętowanych pieczęcią wydziału/pieczęcią Uczelni. Pozostało niewykorzystanych 

……………… szt. kart do głosowania Nr ……... (numer głosowania), 

 

10. Przeprowadzono głosowanie tajne.  

11. Przewodniczący ogłosił zakończenie głosowania. 

12. Przewodniczący komisji skrutacyjnej, po przeliczeniu głosów, ogłosił, że wybranymi 

elektorami do Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów zostali: 

 

 1............................................................... (ważnych głosów .........,  za .......) 

  

 2.............................................................. (ważnych głosów .........,  za ........) 

 

 3.............................................................. (ważnych głosów .........,  za ........) 

 

 4.............................................................. (ważnych głosów .........,  za ........) 

 

Przewodniczący poprosił elektorów o przekazanie swoich danych kontaktowych tj. 

numeru telefonu oraz aktualnie obsługiwanego adresu e-mail. 

 

13. Komisja wyborcza dokonała zniszczenia ……………… szt. niewykorzystanych kart do 

głosowania. 

 

          Protokolant                                                                Przewodniczący 

 

 

    ...................................                                            ......................................       

 

Załącznikami do niniejszego protokołu są: 

1/ oryginał protokołu/protokołów komisji skrutacyjnej,  

2/ karty do głosowania,  

3/ oryginał listy obecności,  

4/ oświadczenia o posiadaniu biernego prawa wyborczego oraz zgody na 

kandydowanie podpisane przez osoby kandydujące,  

5/ dane kontaktowe wybranych elektorów – numer telefonu, obsługiwany adres e-

mail.  
 

*)    niepotrzebne skreślić, 
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Załącznik Nr 3  
do Regulaminu 

 

PROTOKÓŁ Z GŁOSOWANIA Nr ………… 

przeprowadzonego na zebraniu  

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

  w celu ............................................................................................................  

 

w dniu ............................................... r. 

SKŁAD KOMISJI SKRUTACYJNEJ: 

1. ......................................................................................... (przewodniczący) 

2. ......................................................................................... 

3. ......................................................................................... 

 

Liczba uprawnionych do głosowania:  ....................................................................... 

Liczba obecnych na zebraniu wyborczym wg listy obecności: ........................................ 

 

 

W Y N I K I   G Ł O S O W A N I A 

Liczba głosów oddanych ogółem  .......................   

 

Liczba głosów ważnych   ....................... 

 

Liczba głosów nieważnych   ....................... 

Liczba głosów na poszczególnych kandydatów: 

1. .............................................................................................. 

 

2. .............................................................................................. . 

 

3. .............................................................................................. . 

 

4. .............................................................................................. . 

 

 

 

     PODPISY CZŁONKÓW KOMISJI SKRUTACYJNEJ 

      1. ................................(przewodniczący) 

 

      2. ......................................................... 

 

      3. ......................................................... 

       

 
 

 

 


