
UCHWAŁA NR 21/2019 
UNIWERSYTECKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 10 grudnia 2019 r. 
 

w sprawie wzorów dokumentów i formularzy związanych  

z organizacją wyborów na kadencję 2020-2024 
 

 

Na podstawie § 55 ust. 4 pkt 11, w związku z § 70 ust. 3-6, § 74 i § 67 ust. 8  

oraz § 76 ust. 1 i 2 uchwały Nr 102/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 

maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego Uniwersytecka 

Komisja Wyborcza postanawia, co następuje:  
 

§ 1 
 

Ustala się wzory następujących dokumentów i formularzy w wyborach na kadencję 2020-

2024:  
1) wzór zawiadomienia komisji wyborczej o zwołaniu zebrania wyborczego – 

stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały;  
2) wzór karty do głosowania poprzez stawianie znaku „x” (wzór „karty ze znakiem 

«x»”) – stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały; 
3) wzór karty do głosowania poprzez skreślanie (wzór „karty do skreśleń”) – 

stanowiący załącznik Nr 3 do uchwały; 
4) wzór protokołu komisji wyborczej (z zebrania wyborczego) – stanowiący załącznik 

Nr 4 do uchwały; 
5) wzór protokołu komisji skrutacyjnej (z zebrania wyborczego) – stanowiący załącznik 

Nr 5 do uchwały. 
 

 

§ 2 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

 

         
         Przewodniczący  

     Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej  
 

 dr hab. Piotr Lisowski, prof. UWr 

 

 

 

 

                                                                                                                            
 
 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                   
Załącznik Nr 1 do uchwały                             

                                                                     Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej  
                                                                      Nr 21/2019 z dnia 10 grudnia 2019 r. 

 

ZAWIADOMIENIE KOMISJI WYBORCZEJ O ZWOŁANIU ZEBRANIA WYBORCZEGO 
 

 

Data zawiadomienia: …………. 
 

ZAWIADOMIENIE  KOMISJI WYBORCZEJ  

 

…………………………………………………………………………………...1 

 

 O ZEBRANIU WYBORCZYM   

……………………………………………………………………………………………2                 

ZWOŁANYM W CELU 

 ……………………………………………………………………………………………………..3 

 

 

W dniu ……………… 20 _ _ r. o godz. ….... 

w  …………………………………………  

rozpocznie się zebranie wyborcze 

               …………………………………………………………………………2 

zwołane w celu ………………………………………………………3
 

 

Termin drugiego zebrania wyborczego w powyższej sprawie 

wyznacza się na dzień …… …………..… 20 _ _ r., godz. ………..  

w …………………………………………………………………….………….4 

 

                                                    …………………………………….. 

                                    przewodniczący Komisji Wyborczej ………….….
1 

 

 

___________________________________ 
Wyjaśnienia: 
1 Nazwa własna komisji. 
2 Oznaczenie grupy wyborczej. 
3 Oznaczenie przedmiotu głosowania. 
4 Do zastosowania w przypadku zawiadomień o zwołaniu zebrania wyborczego, podczas którego obowiązuje 
wymóg kworum. 
 



                                                                                      Załącznik Nr 2 do uchwały    
                                                                     Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej  

                                                                      Nr 21/2019 z dnia 10 grudnia 2019 r. 
  
 

WZÓR KARTY DO GŁOSOWANIA POPRZEZ STAWIANIE ZNAKU „X”  
(WZÓR „KARTY ZE ZNAKIEM «x»”) 

 
 

 
 
 
 

KARTA DO GŁOSOWANIA (KARTA ZE ZNAKIEM „X”) 1 
 

Data głosowania ………………………………………………………….. 
 
Przedmiot głosowania…………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………….….. 
 

 (głosowanie Nr  ………) 

 

  

 

 

1. ………………………………………………………………………………. 
/nazwisko i imię kandydata/ 

 

 

 

2. ……………………………………………………………………………….. 
/nazwisko i imię kandydata/ 

 

 

 

3. ……………………………………………………………………………….. 
/nazwisko i imię kandydata/ 

 

 

 

4. ……………………………………………………………………………….. 
/nazwisko i imię kandydata/ 

 

 

 

5. ……………………………………………………………………………….. 
/nazwisko i imię kandydata/ 

 

 

 

 
 

właściwa pieczęć 

 

 
 
 

___________________________________ 
Wyjaśnienia: 
1 Nazwiska i imiona kandydatów, stosownie do liczby zgłoszeń, umieszczane są alfabetycznie na karcie do 
głosowania przez właściwą komisję wyborczą. Wyborca głosuje, stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok 
nazwiska i imienia popieranego kandydata/popieranych kandydatów. 



 
                                                                                       Załącznik Nr 3 do uchwały    

                                                                     Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej  
                                                                      Nr 21/2019 z dnia 10 grudnia 2019 r. 

 
 

WZÓR KARTY DO GŁOSOWANIA POPRZEZ SKREŚLANIE (WZÓR „KARTY DO SKREŚLEŃ”) 
 

 
 
 
 
 
 

KARTA DO GŁOSOWANIA (KARTA DO SKREŚLEŃ)1 
 

Data głosowania ………………………………………………………….. 
 
Przedmiot głosowania…………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………….…….. 
 

(głosowanie Nr  ………) 

 

1. …………………………………………………………………………… 
/nazwisko i imię kandydata/ 

 

2. …………………………………………………………………………… 
/nazwisko i imię kandydata/ 

 

3. …………………………………………………………………………… 
/nazwisko i imię kandydata/ 

 

4. …………………………………………………………………………… 
/nazwisko i imię kandydata/ 

 

5. …………………………………………………………………………… 
/nazwisko i imię kandydata/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

właściwa pieczęć 

 

 

 

 

 

___________________________________ 
Wyjaśnienia: 
 1 Nazwiska i imiona kandydatów, stosownie do liczby zgłoszeń, wpisywane są na karcie do głosowania przez 
poszczególnych wyborców na zebraniu wyborczym lub posiedzeniu organu wyborczego Uniwersytetu. Listę 
kandydatów podaje alfabetycznie przewodniczący zebrania. Wyborca głosuje, pozostawiając na karcie 
nieskreślone nazwisko i imię popieranego kandydata/popieranych kandydatów. 



 
                                                                                                                               Załącznik Nr 4 do uchwały   

Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej  
                                                                      Nr 21/2019 z dnia 10 grudnia 2019 r. 

 

WZÓR PROTOKOŁU KOMISJI WYBORCZEJ (Z ZEBRANIA WYBORCZEGO) 
 

 

 
 
 
 

PROTOKÓŁ KOMISJI WYBORCZEJ  ………………………………………….…………………………………………………...1 
Z ZEBRANIA WYBORCZEGO    ……………………………………….……………………………………………………… 2 
ZWOŁANEGO W CELU    …………………………………..…………………………………………………………..

3 
 

[zebranie wyborcze zwołane w pierwszym/drugim terminie]* 

 

które odbyło się w dniu __.________. 20 _ _ r. (o godz. ……..) w ……………………………………. 
 

 

Uprawnionych do głosowania ..........; obecnych ……………. (na podstawie listy obecności 

wyborców). 
 

1. Zebranie otworzył przewodniczący Komisji Wyborczej/inny upoważniony jej członek*  
.......................................................................................................................... 

/imię i nazwisko/ 
zwany dalej przewodniczącym zebrania, przedstawiając porządek zebrania wyborczego. 
 

2. Przewodniczący zebrania wyznaczył protokolanta zebrania: 
   
.......................................................................................................................... 

/imię i nazwisko/ 
 

3. Przewodniczący zebrania stwierdził ważność zebrania4 (kworum wynosi ………. 

osób, obecnych - …………….. osób) i podał liczbę mandatów (……) do obsadzenia5. 
 

4. Następnie przewodniczący zebrania zapoznał wyborców z wymaganiami niezbędnymi 

do kandydowania. 
 

5. Po takim przygotowaniu przewodniczący zebrania wyborczego zarządził zgłaszanie 

kandydatów w trybie określonym przez zebranie wyborcze. 
 

6. Przewodniczący zebrania sprawdził, czy kandydaci widnieją na liście obecności 

wyborców, a następnie odebrał od kandydatów pisemne oświadczenia o spełnieniu 

wymagań określonych w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz 

Statucie UWr wraz z pisemną zgodą na kandydowanie. 
 

7. Po stwierdzeniu, że nie ma już kolejnych zgłoszeń, przewodniczący zebrania zamknął 

listę kandydatów.  
 

8. Na listę kandydatów wpisano, w porządku alfabetycznym, następujące osoby6: 
 

 

* niepotrzebne skreślić 



LP nazwisko i imię jednostka organizacyjna 
1   

2   

3   

4   

 

9. Przewodniczący zebrania zarządził wybór komisji skrutacyjnej w głosowaniu jawnym, 

spośród osób nieumieszczonych na liście kandydatów7.  
 

10. Wybrano komisję skrutacyjną w składzie:  
 

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

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

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

Komisja skrutacyjna wybrała ze swego grona przewodniczącego, którym został/a 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

11. Przewodniczący zebrania: 
a) poinformował, że obowiązującym rodzajem karty8 do głosowania jest „karta ze 

znakiem «x»”/„karta do skreśleń”*;  
b) podał warunki decydujące o ważności wyborów oraz ich skutkach; 
c) zarządził przygotowanie kart do głosowania Nr …. w liczbie ….. szt. 

 

12. Przewodniczący zebrania zarządził rozpoczęcie głosowania Nr ……, rozdano …. szt. 

kart do głosowania, opieczętowanych właściwą pieczęcią. Pozostało niewykorzystanych 

……………… szt. kart do głosowania. 
 

13. Przeprowadzono głosowanie tajne.  
14. Przewodniczący zebrania ogłosił zakończenie głosowania Nr …. 
15. Przewodniczący komisji skrutacyjnej, po przeliczeniu głosów, ogłosił, że w głosowaniu 

uzyskano następujące wyniki, odczytując Protokół z głosowania Nr……  
169, 10. Na tej podstawie przewodniczący zebrania stwierdził, że największą liczbę głosów 

w ramach przysługujących mandatów otrzymały – kolejno – następujące osoby: 
 

1............................................................................  (……. głosów za), 
/nazwisko i imię/ 

  
 2.........................................................................…  (……. głosów za), 

/nazwisko i imię/ 

 

 3............................................................................  (……. głosów za), 
/nazwisko i imię/ 

 

 4............................................................................  (……. głosów za). 
/nazwisko i imię/ 

 

17. Przewodniczący zamknął zebranie wyborcze.  

Protokolant                                                                Przewodniczący 
 

 

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

* niepotrzebne skreślić 



Załącznikami do niniejszego protokołu są: 
1/ oryginał/y protokołu/protokołów komisji skrutacyjnej,  
2/ karty do głosowania,  
3/ oryginał listy obecności wyborców,  
4/ oświadczenia o spełnieniu wymagań określonych w ustawie – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce oraz Statucie UWr wraz z pisemnymi zgodami na kandydowanie. 
 

___________________________________ 
Wyjaśnienia: 
1 Nazwa własna komisji. 
2 Oznaczenie grupy wyborczej. 
3 Oznaczenie przedmiotu głosowania. 
4 Sprawdzenie kworum, jeśli dotyczy danego zebrania. 
5 Brzmienie pkt 3 w sytuacji braku kworum: „Przewodniczący zebrania, wobec niespełnienia 
wymogu kworum, zamknął zebranie wyborcze zwołane w pierwszym terminie i - w nawiązaniu do 
zawiadomienia z dnia ………………………………… - przypomniał, że zebranie wyborcze w drugim terminie 

zwołane celem  ……………………………………………………………………… odbędzie się w dniu …………………….  
(o godz. ……....) w …………………………………………………….” – punkt ten kończy protokół.  
6 W przypadku niewyłonienia odpowiedniej liczby kandydatów, mandaty pozostają nieobsadzone do 

końca kadencji. 
7 Komisja skrutacyjna składa się z co najmniej 3 osób. W przypadku niewyłonienia komisji 
skrutacyjnej lub jej pełnego składu w drodze głosowania, członków komisji skrutacyjnej wyznacza 

przewodniczący zebrania.  
8 W przypadku głosowania przeprowadzanego przy pomocy „karty ze znakiem «x»” – nazwiska  
i imiona kandydata/kandydatów (stosownie do liczby zgłoszeń) umieszczane są na 
opieczętowanych kartach do głosowania przez właściwą komisję wyborczą. W przypadku 
głosowania przeprowadzanego przy pomocy „karty do skreśleń” - nazwiska i imiona 
kandydata/kandydatów (stosownie do liczby zgłoszeń) wpisywane są na opieczętowanych kartach 
do głosowania przez poszczególnych wyborców na zebraniu wyborczym. 
9 W przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w § 78 ust. 9 Statutu UWr, po pkt 16 należy 
wpisać kolejny pkt w brzmieniu: „Z powodu wystąpienia sytuacji, o której mowa w § 78 ust. 9 
Statutu UWr, Przewodniczący zebrania: 

a) wskazał, że zachodzi potrzeba przeprowadzenia dodatkowego głosowania; 
b) poinformował, że obowiązującym rodzajem karty do głosowania jest „karta ze znakiem 

«x»”/„karta do skreśleń”*;  
c) podał warunki decydujące o ważności wyborów oraz ich skutkach; 
d) zarządził przygotowanie kart do głosowania Nr … w liczbie….. szt.”. 

10 W przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w § 78 ust. 10 Statutu UWr - po punkcie,  
o którym mowa w przypisie nr 9 - należy dodać punkt w brzmieniu: „Z powodu wystąpienia 
sytuacji, o której mowa w § 78 ust. 10 Statutu UWr, Przewodniczący zebrania zarządził 
przeprowadzenie – przez przewodniczącego komisji skrutacyjnej – losowania spośród kandydatów 
mających tę samą liczbę głosów w głosowaniu dodatkowym. Losowanie polegało na 

………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………… 
(opisanie trybu i zasad losowania)”  
oraz po ww. punkcie należy dodać kolejny w brzmieniu: „Na podstawie wyników losowania, 
przewodniczący zebrania – poinformował, że pozostały mandat przypada: 1............................... 
                                                                                                                /nazwisko i imię/”. 



                                                                                                Załącznik Nr 5 do uchwały  
                                                                     Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej  

                                                                      Nr 21/2019 z dnia 10 grudnia 2019 r. 
 

WZÓR PROTOKOŁU KOMISJI SKRUTACYJNEJ (Z ZEBRANIA WYBORCZEGO) 

 

PROTOKÓŁ KOMISJI SKRUTACYJNEJ 

Z GŁOSOWANIA Nr ………… 
przeprowadzonego na zebraniu wyborczym 

..........................................................................................................................1 
zwołanym w celu…………………………………………………………………….……………...…………………………… 2 

 

w dniu ............................................... r. 
SKŁAD KOMISJI SKRUTACYJNEJ: 
1. ......................................................................................... (przewodniczący) 
2. ......................................................................................... 
3. ......................................................................................... 
 

Liczba uprawnionych do głosowania:  ....................................................................... 
Liczba obecnych na zebraniu wyborczym według listy obecności wyborców: 

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

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

  
 
 

___________________________________ 
Wyjaśnienia: 
1 Oznaczenie grupy wyborczej. 
2 Oznaczenie przedmiotu głosowania 


