Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1 KWU
z dnia 7 stycznia 2016 r.
REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU
z dnia 7 stycznia 2016 r.
I. ZAKRES WYBORÓW I ZASADY WYBORCZE
§1
1. REGULAMIN WYBORCZY UNIWERSYTETU, zwany dalej "Regulaminem", określa tryb
przeprowadzania wyborów:
1) elektorów, którzy tworzą skład Kolegium Elektorów Uniwersytetu, zwanego dalej
"Kolegium Elektorów";
2) rektora i prorektorów;
3) przedstawicieli do rad wydziałów;
4) dziekanów i prodziekanów;
5) przedstawicieli do Senatu.
2. Do przeprowadzenia wyborów rektora i prorektorów oraz dziekanów i prodziekanów ma
zastosowanie ustawa 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
2013 r., poz. 1388).
3. Osoby, które kandydują do objęcia funkcji rektora, prorektorów, dziekanów i prodziekanów na
kadencję 2016-2020 mają obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego lub informacji
o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego w chwili wyrażenia zgody na kandydowanie.
4. Oświadczenie lustracyjne lub informacje o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego
(załącznik odpowiednio nr 1 lub nr 2 do Pisma Okólnego nr 6 Rektora UMK z dnia 27 listopada
2007 r. w sprawie informacji ogólnej oraz zasad postępowania w przedmiocie składania
oświadczeń dotyczących pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy
z tymi organami w okresie od 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. – tj. składania
„oświadczeń lustracyjnych” przez pracowników UMK w Toruniu), osoby kandydujące do
objęcia funkcji, o których mowa w ust. 3 składają w Kancelarii Niejawnej Uniwersytetu
(Rektorat, VI piętro, pok. 601-602 w godz. 9.00-14.00 w dniach od poniedziałku do piątku) w
kopercie, a otrzymane potwierdzenie w oryginale dołączają do zgłoszenia o kandydowaniu.
5. Z obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego zwolnione są osoby, które kandydują do
objęcia funkcji, o których mowa w ust. 3, urodzone po dniu 1 sierpnia 1972 r.
6. Osoby, które w wyniku przeprowadzonych wyborów nie będą pełnić funkcji, o których mowa
w ust. 3 w kadencji 2016-2020 odbierają wcześniej złożone oświadczenia z Kancelarii
Niejawnej Uniwersytetu w terminie 14-tu dni od zakończenia wyborów na daną funkcję.
7. Przepisy niniejszego Regulaminu mają odpowiednie zastosowanie do wyborów uzupełniających
i przedterminowych przeprowadzanych w czasie kadencji.
§2
1. Wybory przeprowadza się przy udziale przedstawicieli wszystkich grup społeczności
uniwersyteckiej.
2. Społeczność uniwersytecką tworzą następujące grupy:
1) nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora
habilitowanego;
2) pozostali nauczyciele akademiccy;
3) doktoranci;
4) studenci;
5) pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi.
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§3
1.

2.

3.

4.

Rektor, prorektorzy, dziekani i prodziekani są wybierani przez kolegia elektorów; nie mniej niż
20% składu kolegium elektorów stanowią przedstawiciele studentów i doktorantów; liczbę
przedstawicieli studentów i doktorantów ustala się proporcjonalnie do liczebności tych grup
odpowiednio w Uniwersytecie lub jednostce organizacyjnej, z tym że studenci i doktoranci są
reprezentowani co najmniej przez jednego przedstawiciela każdej z tych grup.
Czynne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym w
Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy, pracownikom niebędącym nauczycielami
akademickimi, studentom oraz doktorantom.
Bierne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym w
Uniwersytecie 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.
Nauczyciel akademicki posiadający bierne prawo wyborcze może prowadzić w jednostkach
organizacyjnych Uniwersytetu działania służące uzyskaniu statusu kandydata na stanowisko
rektora, prorektora, dziekana i prodziekana.
§4

1. Komisja Wyborcza Uniwersytetu uchwala terminarz czynności wyborczych. W przypadku
niedokonania wyboru w czasie określonym terminarzem czynności wyborczych, właściwa
komisja wyborcza dokonuje ponownie – w możliwie najkrótszym terminie – czynności
wyborczych przewidzianych niniejszym regulaminem.
2. Czas i miejsce przeprowadzenia wyborów ustala właściwa komisja wyborcza, przy zachowaniu
kolejności poszczególnych etapów wyborów zawartych w terminarzu.
3. Przewodniczący komisji, o której mowa w ust. 2, podaje do wiadomości termin i miejsce
wyborów co najmniej na 5 dni przed terminem ich przeprowadzenia.
4. Podanie do wiadomości terminu i miejsca wyborów następuje poprzez:
1) rozplakatowanie ogłoszeń o ogólnouczelnianych zebraniach wyborczych;
2) rozplakatowanie ogłoszeń lub zawiadomienie w inny sposób zwyczajowo przyjęty na
wydziale (w jednostce pozawydziałowej), zapewniający należyte poinformowanie
wyborców o zebraniach wyborczych organizowanych na wydziale (w jednostce
pozawydziałowej);
3) zamieszczenie informacji o zebraniach wyborczych na uniwersyteckiej stronie internetowej.
§5
1. Wyboru dokonuje się spośród nieograniczonej liczby kandydatów obecnych na zebraniu
wyborczym.
2. Wybór następuje, gdy kandydat uzyskał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.
§6
1. Wszystkie głosowania wyborcze są tajne i przeprowadzane przy użyciu kart do głosowania.
2. Głosować można tylko osobiście.
3. Przygotowanie kart do głosowania zapewnia przewodniczący właściwej komisji wyborczej,
która organizuje dane wybory.
4. Karty do głosowania używane w wyborach organizowanych przez:
1) Komisję Wyborczą Uniwersytetu - pieczętuje się okrągłą pieczęcią Uniwersytetu;
2) wydziałowe komisje wyborcze - pieczętuje się okrągłą pieczęcią wydziału.
5. Karty do głosowania użyte w wyborach organizowanych przez komisje wydziałowe są
przechowywane w dziekanatach, a w wyborach organizowanych przez Komisję Wyborczą
Uniwersytetu odpowiednio w Dziale Organizacji lub Dziale Organizacji CM do czasu
zatwierdzenia wyborów przez Komisję Wyborczą Uniwersytetu.
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6. Z przebiegu każdego zebrania wyborczego sporządza się protokół, który podpisuje
przewodniczący zebrania oraz wyznaczony przez niego protokolant.
7. Protokół, o którym mowa w ust. 6, mający formę wydruku komputerowego wraz
z protokołem komisji skrutacyjnej oraz listą obecności wyborców przekazywany jest do
Komisji Wyborczej Uniwersytetu w celu zatwierdzenia wyborów, a kserokopie tych
dokumentów przekazywane są do dziekanatów.
8. W przypadku wyborów uzupełniających w trakcie kadencji do senatu oraz rady wydziału
stosuje się odpowiednie przepisy niniejszego regulaminu oraz Statutu UMK.
§7
1. Głosowanie na jednego kandydata polega na:
1) napisaniu na karcie do głosowania tylko słowa "TAK", gdy wyborca oddaje głos na tego
kandydata;
2) napisaniu na karcie do głosowania tylko słowa "NIE", gdy wyborca nie głosuje na tego
kandydata;
3) oddaniu nie zapisanej karty do głosowania, gdy wyborca wstrzymuje się od głosu.
2. Głos jest nieważny, jeżeli został oddany na karcie:
1) innej niż określona Regulaminem;
2) zapisanej inaczej niż określono w ust. 1.
§8
1. Głosowanie na więcej niż jednego kandydata polega na:
1) wypisaniu na karcie do głosowania nazwisk wszystkich kandydatów znajdujących się na
liście ustalonej przez przewodniczącego zebrania;
2) skreśleniu nazwisk kandydatów, na których wyborca nie głosuje, a pozostawieniu
nieskreślonych nazwisk tych kandydatów, na których wyborca głosuje;
3) przekreśleniu karty do głosowania, gdy wyborca wstrzymuje się od głosu.
2. Głos jest nieważny, jeżeli:
1) został oddany na karcie innej niż określona Regulaminem;
2) liczba nazwisk nie skreślonych jest większa od liczby mandatów;
3) karta została zapisana inaczej niż określono w ust. 1.
II. ZASADY PODZIAŁU MANDATÓW KOLEGIUM ELEKTORÓW UNIWERSYTETU
§9
1. Kierownik Działu Spraw Pracowniczych przedkłada przewodniczącemu Komisji Wyborczej
Uniwersytetu dane o stanie zatrudnienia na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok upływu
kadencji, z podziałem na grupy określone w § 2 ust. 2 pkt 1-2 i 5, uwzględniając:
1) stan zatrudnienia nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie jako
podstawowym miejscu pracy w poszczególnych wydziałach oraz jednostkach
pozawydziałowych;
2) stan zatrudnienia pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych
w Uniwersytecie.
2. Kierownik Działu Rekrutacji i Spraw Studenckich przedkłada przewodniczącemu Komisji
Wyborczej Uniwersytetu dane o liczbie studentów oraz doktorantów na dzień 31 grudnia roku
poprzedzającego rok upływu kadencji, z podziałem na poszczególne wydziały.
3. Przewodniczący Komisji Wyborczej Uniwersytetu wyznacza Kierownikom Działów termin
przedłożenia danych, o których mowa w ust. 1 i 2.
4. Kierownik Działu, o którym mowa w ust. 2, jest obowiązany - przed przekazaniem
przewodniczącemu - uzgodnić dane z dziekanami i kierownikami jednostek pozawydziałowych.
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§ 10
1. Komisja Wyborcza Uniwersytetu przyjmuje dane o stanie zatrudnienia i liczbie studentów jako
podstawę do obliczeń i ustaleń dokonywanych w związku z podziałem mandatów elektorów.
2. Zmiana danych, o których mowa w § 9, w toku kadencji nie jest podstawą do zmiany podziału
liczby mandatów elektorów.
§ 11
1. Na podstawie § 95 Statutu UMK, Komisja Wyborcza Uniwersytetu dokonuje podziału
mandatów elektorów na poszczególne grupy pracowników posiadających czynne prawo
wyborcze, o których mowa w § 2 ust. 2:
1) stu dwudziestu mandatów elektorów, przeznaczonych dla przedstawicieli nauczycieli
akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora
habilitowanego, między poszczególne wydziały, proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w
nich pracowników tej grupy;
2) pięćdziesięciu dwóch mandatów elektorów, przeznaczonych dla przedstawicieli pozostałych
nauczycieli akademickich, między poszczególne wydziały i jednostki pozawydziałowe,
proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w nich pracowników tej grupy;
3) czterech mandatów elektorów przeznaczonych dla przedstawicieli doktorantów;
4) czterdziestu czterech mandatów elektorów, przeznaczonych dla przedstawicieli studentów,
między poszczególne wydziały, proporcjonalnie do liczby studentów;
5) dwudziestu mandatów elektorów, przeznaczonych dla przedstawicieli pracowników
niebędących nauczycielami akademickimi, proporcjonalnie do liczby zatrudnionych.
2. Przy dokonywaniu podziału mandatów obowiązuje zasada, że każdy wydział uzyskuje co
najmniej jeden mandat elektora w grupach:
1) nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy
doktora habilitowanego;
2) pozostałych nauczycieli akademickich;
3) studentów.
3. Liczba czterech mandatów elektorów dla doktorantów nie podlega podziałowi na poszczególne
wydziały.
§ 12
1. Podstawą podziału mandatów elektorów jest wskaźnik ilościowy, określający liczbę
pracowników danej grupy (studentów) przypadającą na jeden mandat ich przedstawiciela, który
oblicza się, dzieląc liczbę pracowników danej grupy (studentów) przez liczbę mandatów
przewidzianą w § 95 Statutu UMK dla tej grupy pracowników (studentów).
2. Podziału mandatów elektorów między poszczególne wydziały i jednostki pozawydziałowe
dokonuje się, dzieląc liczby zatrudnionych w nich pracowników określonej grupy przez
wskaźnik ilościowy, zaokrąglając wynik do liczby całkowitej, z uwzględnieniem zasad, o
których mowa w § 11 ust. 2.
3. Jeżeli dla dwóch lub więcej wydziałów lub jednostek pozawydziałowych przypada jednakowa
liczba mandatów elektorów, która nie mieści się w liczbie mandatów, o której mowa w § 95
Statutu UMK, o uzyskaniu większej liczby mandatów rozstrzyga losowanie przeprowadzone na
posiedzeniu Komisji Wyborczej Uniwersytetu. Tryb przeprowadzenia losowania określa
Komisja Wyborcza Uniwersytetu w drodze uchwały.
III. TRYB PRZEPROWADZANIA WYBORÓW ELEKTORÓW
DO KOLEGIUM ELEKTORÓW UNIWERSYTETU
§ 13
1. Wyboru elektorów, w terminie określonym w terminarzu czynności wyborczych, dokonuje się
na:
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1) wydziałowych zebraniach wyborczych organizowanych i przeprowadzanych przez
wydziałowe komisje wyborcze w celu dokonania wyboru elektorów spośród zatrudnionych
na wydziałach:
a) nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy
doktora habilitowanego,
b) pozostałych nauczycieli akademickich;
2) ogólnouczelnianym zebraniu wyborczym w Toruniu organizowanym i przeprowadzanym
przez Komisję Wyborczą Uniwersytetu w celu dokonania wyboru elektorów spośród
pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach pozawydziałowych;
3) ogólnouczelnianym zebraniu wyborczym w Toruniu zorganizowanym i przeprowadzonym
przez Komisję Wyborczą Uniwersytetu w celu wyboru elektorów spośród doktorantów;
4) zebraniach wyborczych organizowanych i przeprowadzanych przez Komisję Wyborczą
Uniwersytetu w Toruniu i Bydgoszczy w celu dokonania wyboru elektorów spośród
następujących grup pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:
a) pracowników naukowo i inżynieryjno-technicznych, informatyków, bibliotecznych oraz
dokumentacji i informacji naukowej,
b) pracowników administracji i obsługi
można organizować wspólne zebrania wyborcze dla dwóch lub więcej grup wymienionych
wyżej pracowników;
5) wydziałowych zebraniach wyborczych organizowanych i przeprowadzanych przez
wydziałowe komisje wyborcze przy współudziale właściwych wydziałowych organów
samorządu studenckiego, w celu dokonania wyboru elektorów spośród studentów tych
wydziałów.
2. Zebraniom, o których mowa w ust. 1, przewodniczą właściwi przewodniczący komisji
wyborczych lub wyznaczeni przez nich członkowie komisji.
§ 14
1. Nauczyciele akademiccy każdego wydziału, posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień
naukowy doktora habilitowanego, z uwzględnieniem § 3 ust. 2, 3 i 4 Regulaminu, wybierają
spośród siebie przedstawicieli do składu Kolegium Elektorów w liczbie przydzielonych danemu
wydziałowi mandatów elektorów tej grupy.
2. Pozostali nauczyciele akademiccy każdego wydziału, z uwzględnieniem § 3 ust. 2 i 3
Regulaminu, wybierają spośród siebie przedstawicieli do składu Kolegium Elektorów w liczbie
przydzielonych danemu wydziałowi mandatów elektorów tej grupy.
3. Doktoranci wybierają spośród siebie czterech przedstawicieli do składu Kolegium Elektorów.
4. Pozostali nauczyciele akademiccy z jednostek pozawydziałowych, z uwzględnieniem § 3 ust. 2,
3 i 4 Regulaminu, wybierają spośród siebie przedstawicieli do składu Kolegium Elektorów w
liczbie przydzielonych danej jednostce mandatów elektorów.
5. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi, z uwzględnieniem § 3 ust. 2 i 3
Regulaminu, wybierają spośród siebie przedstawicieli do składu Kolegium Elektorów w liczbie
przydzielonych im mandatów elektorów.
6. Studenci każdego wydziału wybierają spośród siebie przedstawicieli do składu Kolegium
Elektorów w liczbie przydzielonych studentom danego wydziału mandatów elektorów zgodnie
z przepisami regulaminu samorządu studenckiego.
§ 15
Jeżeli liczba pozostałych nauczycieli akademickich danej jednostki pozawydziałowej jest mniejsza
od wynikającej ze wskaźnika ilościowego i nie może być pracownikom tej jednostki przydzielony
mandat elektora, będącego ich przedstawicielem w składzie Kolegium Elektorów, Komisja
Wyborcza Uniwersytetu - w celu wyboru elektorów - może:
1) przyłączyć pracowników takiej jednostki do innej jednostki pozawydziałowej lub wydziału
i potraktować łącznie liczby ich pracowników w celu przydziału wspólnych mandatów
elektorów, obsadzanych na wspólnym zebraniu pracowników tych jednostek;
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2) połączyć pracowników takich jednostek pozawydziałowych i potraktować łącznie liczby ich
pracowników w celu przydziału wspólnych mandatów elektorów, obsadzanych na wspólnym
zebraniu pracowników tych jednostek.
§ 16
Uprawniony do głosowania jest:
1) nauczyciel akademicki, który w dniu głosowania jest zatrudniony w Uniwersytecie jako
podstawowym miejscu pracy;
2) pracownik niebędący nauczycielem akademickim, który w dniu głosowania jest zatrudniony w
Uniwersytecie;
3) osoba, która w dniu głosowania jest studentem Uniwersytetu;
4) osoba, która w dniu głosowania jest doktorantem Uniwersytetu.
§ 17
Elektorem może być wybrany:
1) nauczyciel akademicki, który w dniu głosowania jest zatrudniony w Uniwersytecie jako
podstawowym miejscu pracy i nie ukończył sześćdziesiątego siódmego roku życia, a w
przypadku posiadania tytułu profesora siedemdziesiątego roku życia;
2) pracownik niebędący nauczycielem akademickim, który w dniu głosowania jest zatrudniony
w Uniwersytecie w pełnym wymiarze czasu pracy;
3) osoba, która w dniu głosowania jest studentem Uniwersytetu;
4) osoba, która w dniu głosowania jest doktorantem Uniwersytetu.
§ 18
1. Wybory są ważne, jeżeli w zebraniu wyborczym uczestniczy co najmniej połowa uprawnionych
do głosowania, określonych w § 14.
2. Jeżeli na pierwszym zebraniu nie zostanie osiągnięte kworum, w drugim terminie wybór jest
ważny niezależnie od liczby uczestników.
§ 19
1. Każdemu z wyborców przysługuje prawo zgłaszania kandydatów.
2. Kandydatury zgłasza się przewodniczącemu zebrania.
3. Przewodniczący wpisuje kandydaturę na listę kandydatów po oświadczeniu przez
kandydującego, że wyraża zgodę na wybór i wypełnianie obowiązków elektora.
4. Zgoda kandydata, o której mowa w ust. 3, obejmuje wszystkie tury głosowania, chyba że
kandydat cofnie zgodę przed kolejną turą głosowania.
5. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, składa się ustnie do protokołu zebrania albo pisemnie
przewodniczącemu właściwej komisji wyborczej.
§ 20
1. Wyboru dokonuje się spośród nieograniczonej liczby kandydatów spełniających wymogi
określone w § 17.
2. Przewodniczący zebrania zamyka listę kandydatów, gdy nie ma więcej zgłoszeń kandydatur.
3. Nie wymaga się, aby liczba kandydatów była większa od liczby mandatów.
4. Jeżeli liczba kandydatów jest mniejsza od liczby mandatów i część mandatów nie zostanie
obsadzona w wyniku wyborów przeprowadzonych na danym zebraniu, przeprowadza się
wybory uzupełniające na zebraniu zwołanym w innym terminie.
§ 21
1. Przed przystąpieniem do głosowania przewodniczący zebrania:
1) ustala listę kandydatów;
2) zarządza wybór komisji skrutacyjnej.
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2. Wyboru komisji skrutacyjnej, w składzie co najmniej trzech osób, dokonuje się spośród
wyborców w głosowaniu jawnym; członkowie komisji wybierają spośród siebie
przewodniczącego.
3. Komisja skrutacyjna oblicza głosy i ustala wyniki głosowania, które ogłasza zebranym jej
przewodniczący, odczytując protokół komisji.
§ 22
1. Jeżeli do obsadzenia jest jeden mandat, elektorem zostaje wybrany kandydat, który uzyskał
największą liczbę głosów, stanowiącą więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.
2. Jeżeli w wyniku głosowania mandat nie został obsadzony, gdyż kandydat nie uzyskał
wymaganej bezwzględnej większości głosów, na tym samym zebraniu przeprowadza się
dodatkowe głosowania na tych samych kandydatów lub innych zgłoszonych przez wyborców.
§ 23
1. Jeżeli do obsadzenia jest więcej niż jeden mandat, elektorami zostają wybrani kandydaci, którzy
uzyskali kolejno największą liczbę głosów, stanowiącą więcej niż połowę ważnie oddanych
głosów.
2. Jeżeli w wyniku głosowania żaden z mandatów lub ich część nie została obsadzona, gdyż żaden
z kandydatów lub część z nich nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów, na
tym samym zebraniu przeprowadza się dodatkowe głosowania na nie więcej niż dwóch
kandydatów na nieobsadzony mandat, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
§ 24
Przewodniczący zebrania:
1) ustala i ogłasza zebranym wyniki wyborów po stwierdzeniu, że głosowania i obliczenia głosów
są prawidłowe;
2) zarządza:
a) ponowne liczenie głosów, jeżeli stwierdzi, że popełniono błędy przy ich obliczaniu,
b) powtórzenie głosowania, jeżeli stwierdzi, że w trakcie głosowania zostały naruszone zasady
jego przeprowadzania.
§ 25
1. Przewodniczący wydziałowej komisji wyborczej niezwłocznie przekazuje przewodniczącemu
Komisji Wyborczej Uniwersytetu kopię protokołu mającego formę wydruku komputerowego
oraz protokół komisji skrutacyjnej i listy obecności uczestników zebrania wyborczego wraz z
oceną komisji dotyczącą prawidłowości przeprowadzenia wyborów.
2. Przewodniczący zebrania niezwłocznie przekazuje przewodniczącemu Komisji Wyborczej
Uniwersytetu protokół mający formę wydruku komputerowego wraz z listą obecności
uczestników zebrania wyborczego i protokołem komisji skrutacyjnej.
§ 26
1. Komisja Wyborcza Uniwersytetu ocenia prawidłowość przeprowadzonych wyborów.
2. Komisja Wyborcza Uniwersytetu, na wniosek wydziałowej komisji wyborczej lub z własnej
inicjatywy, unieważnia wybory dokonane na określonym zebraniu wyborczym i zarządza:
1) powtórzenie głosowania, jeżeli stwierdzi nieprawidłowości dotyczące przeprowadzenia
głosowania lub obliczenia jego wyników;
2) powtórne przeprowadzenie wyborów od etapu zgłaszania kandydatów, jeżeli stwierdzi,
że elektorem została wybrana osoba, której nie przysługuje bierne prawo wyborcze.
§ 27
Komisja Wyborcza Uniwersytetu stwierdza w formie uchwały dokonanie wyboru członków
Kolegium Elektorów i przekazuje elektorom mandaty elektorskie.
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IV. TRYB PRZEPROWADZANIA WYBORU REKTORA
§ 28
Rektorem może być wybrana osoba, która:
1) w dniu wyboru posiada tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego
albo przeprowadzony przewód kwalifikacyjny II stopnia w zakresie sztuki i dyscyplin
artystycznych, jest zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy jako podstawowym miejscu
pracy i nie ukończyła sześćdziesiątego siódmego roku życia, a w przypadku posiadania tytułu
profesora - siedemdziesiątego roku życia;
2) nie była rektorem Uniwersytetu przez dwie następujące po sobie kadencje bezpośrednio
poprzedzające kadencję, na którą przeprowadza się wybory;
3) nie jest członkiem Komisji Wyborczej Uniwersytetu.
§ 29
1. Każdemu z elektorów przysługuje prawo zgłaszania kandydatów na rektora.
2. Kandydatury zgłasza się pisemnie do przewodniczącego Komisji Wyborczej Uniwersytetu
w terminie określonym w terminarzu czynności wyborczych.
3. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać informacje o kandydacie m.in. imię, nazwisko
kandydata, datę urodzenia, tytuł lub stopień naukowy, miejsce pracy i zajmowane stanowisko
oraz wykaz podstawowych osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych.
4. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie kandydującego, że wyraża zgodę na wybór oraz
oryginał potwierdzenia złożenia oświadczenia lustracyjnego lub informacji o uprzednim
złożeniu oświadczenia lustracyjnego wystawionego przez Kancelarię Niejawną Uniwersytetu.
5. Zgoda kandydata, o której mowa w ust. 4, obejmuje wszystkie tury głosowania, chyba
że kandydat cofnie zgodę przed kolejną turą głosowania.
§ 30
1. Komisja Wyborcza Uniwersytetu ustala listę kandydatów na rektora, umieszczając na niej
w kolejności alfabetycznej nazwiska wszystkich kandydatów, zgłoszonych zgodnie z § 29
ust. 1-4, którzy spełniają wymogi określone w § 28.
2. W terminie określonym w terminarzu czynności wyborczych przewodniczący Komisji
Wyborczej Uniwersytetu podaje do wiadomości społeczności uniwersyteckiej listę kandydatów
na rektora.
3. Od dnia ogłoszenia listy kandydaci mogą prezentować swój program na zebraniach
w poszczególnych jednostkach organizacyjnych oraz w środkach masowego przekazu.
§ 31
1. W terminie określonym w terminarzu czynności wyborczych przewodniczący Komisji
Wyborczej Uniwersytetu zwołuje i prowadzi otwarte zebranie pracowników, studentów
i doktorantów w celu zaprezentowania kandydatów na rektora.
2. Na początku zebrania przewodniczący Komisji Wyborczej Uniwersytetu:
1) podaje dane o każdym kandydacie, zawarte w zgłoszeniu jego kandydatury;
2) udziela głosu poszczególnym kandydatom, którzy przedstawiają program funkcjonowania
Uniwersytetu uwzględniając propozycje dotyczące funkcji prorektorskich; Komisja
Wyborcza Uniwersytetu ustala maksymalny czas jednego wystąpienia.
3. Kandydaci występują w kolejności alfabetycznej; wystąpienie kandydata może być
poprzedzone wystąpieniem elektora, który zgłosił tego kandydata.
4. Każdy uczestnik zebrania może zadawać kandydatom pytania.
5. Na zakończenie zebrania przewodniczący ponownie udziela głosu kandydatom w kolejności
alfabetycznej.
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§ 32
Wyboru rektora dokonuje się na zebraniu wyborczym Kolegium Elektorów, zwołanym w terminie
określonym w terminarzu czynności wyborczych, które prowadzi przewodniczący Komisji
Wyborczej Uniwersytetu.
§ 33
1. Wybory rektora są ważne, jeżeli w zebraniu wyborczym Kolegium Elektorów uczestniczy
co najmniej połowa elektorów.
2. Jeżeli na pierwszym zebraniu nie zostanie osiągnięte kworum, zwołuje się drugie zebranie
wyborcze Kolegium Elektorów w innym terminie, przy zachowaniu wymogu określonego
w ust. 1.
§ 34
1. Przed przystąpieniem do głosowania przewodniczący zebrania wyborczego Kolegium
Elektorów przeprowadza wybór komisji skrutacyjnej.
2. Wyboru komisji skrutacyjnej, w składzie co najmniej siedmiu osób, dokonuje się spośród
wyborców w głosowaniu jawnym; członkowie komisji wybierają spośród siebie
przewodniczącego.
3. Komisja skrutacyjna oblicza głosy i ustala wyniki głosowania, które ogłasza zebranym jej
przewodniczący.
§ 35
Głosowanie tajne odbywa się na kartach do głosowania przygotowanych przez Komisję Wyborczą
Uniwersytetu.
§ 36
1. Rektorem zostaje wybrany kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów, stanowiącą
więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.
2. Jeżeli w wyniku głosowania żaden kandydat nie uzyskał wymaganej bezwzględnej większości
głosów, na tym samym zebraniu wyborczym przeprowadza się dodatkowe głosowanie na
kandydata lub tych dwóch kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów. Jeżeli i w
tym głosowaniu żaden kandydat nie uzyskał wymaganej bezwzględnej większości głosów,
wybór kandydatów przeprowadza się na osobnym zebraniu wyborczym.
§ 37
Przewodniczący zebrania wyborczego Kolegium Elektorów:
1) stwierdza, że głosowania i obliczenia głosów są prawidłowe, a przewodniczący komisji
skrutacyjnej ogłasza wyniki wyborów;
2) zarządza:
a) ponowne liczenie głosów, jeżeli stwierdzi, że popełniono błędy przy ich obliczaniu,
b) powtórzenie głosowania, jeżeli stwierdzi, że w trakcie głosowania zostały naruszone
zasady jego przeprowadzania.
§ 38
1. Komisja Wyborcza Uniwersytetu ocenia prawidłowość przeprowadzonego wyboru rektora.
2. Komisja Wyborcza Uniwersytetu unieważnia wybór i zarządza powtórzenie głosowania, jeżeli
stwierdzi istotne nieprawidłowości dotyczące przeprowadzenia głosowania lub obliczenia jego
wyników mających wpływ na wynik wyborów.
§ 39
Komisja Wyborcza Uniwersytetu stwierdza dokonanie wyboru rektora; jej przewodniczący wydaje
rektorowi-elektowi akt stwierdzający wybór i niezwłocznie zawiadamia właściwego ministra o
wyborze.
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V. TRYB PRZEPROWADZANIA WYBORÓW PROREKTORÓW
§ 40
1. Prorektorem może być wybrana osoba, która:
1) w dniu wyboru posiada tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora
habilitowanego albo przeprowadzony przewód kwalifikacyjny II stopnia, jest zatrudniona w
pełnym wymiarze czasu pracy jako podstawowym miejscu pracy i nie ukończyła
sześćdziesiątego siódmego roku życia, a w przypadku posiadania tytułu profesora siedemdziesiątego roku życia;
2) nie była prorektorem Uniwersytetu przez dwie następujące po sobie kadencje bezpośrednio
poprzedzające kadencję, na którą przeprowadza się wybory;
3) nie jest członkiem Komisji Wyborczej Uniwersytetu.
2. Prorektorem ds. Collegium Medicum może być wybrana osoba spośród nauczycieli
akademickich zatrudnionych w wydziałach Collegium Medium, spełniająca warunki,
o których mowa w ust. 1.
§ 41
1. Każdy z elektorów może zgłaszać rektorowi-elektowi propozycje kandydatów na prorektorów,
którymi rektor-elekt nie jest związany.
2. Kandydatury na stanowisko prorektora ds. Collegium Medicum zgłaszają rektorowi-elektowi
elektorzy Collegium Medicum.
3. Kandydatury na poszczególnych prorektorów z uwzględnieniem ust. 2 rektor-elekt zgłasza
pisemnie do Komisji Wyborczej Uniwersytetu w terminie określonym w terminarzu czynności
wyborczych; rektor-elekt może zgłosić jednego lub więcej kandydatów do funkcji tego samego
prorektora.
4. Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko kandydata, datę urodzenia, tytuł lub stopień
naukowy, miejsce pracy i zajmowane stanowisko.
5. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie kandydującego, że wyraża zgodę na wybór, oraz
oryginał potwierdzenia złożenia oświadczenia lustracyjnego lub informacji o uprzednim
złożeniu oświadczenia lustracyjnego wystawionego przez Kancelarię Niejawną Uniwersytetu.
6. Zgoda kandydata, o której mowa w ust. 4, obejmuje wszystkie tury głosowania, chyba że
kandydat cofnie zgodę przed kolejną turą głosowania.
§ 42
1. Przewodniczący Komisji Wyborczej Uniwersytetu zwołuje i prowadzi zebranie elektorówstudentów i doktorantów w celu uzyskania zgody większości z nich na kandydatury do funkcji
prorektora do spraw studenckich.
2. Na zebraniu rektor-elekt przedstawia kandydatów, którzy prezentują swoje programy i udzielają
odpowiedzi na pytania.
3. Swoje stanowisko elektorzy-studenci i doktoranci wyrażają w drodze tajnego głosowania.
4. Głosowanie przeprowadza się osobno na każdego kandydata w sposób określony w § 7.
5. Kandydat uzyskuje wymaganą zgodę, jeżeli opowiedziała się za nim więcej niż połowa
elektorów-studentów i doktorantów w składzie Kolegium Elektorów.
6. Zgodę mogą uzyskać wszyscy kandydaci, kilku lub jeden z nich.
7. Jeżeli zgodę elektorów-studentów i doktorantów uzyska kilku kandydatów, rektor-elekt
przedstawia na zebraniu wyborczym Kolegium Elektorów jednego lub dwóch kandydatów.
8. Jeżeli żaden kandydat nie uzyskał wymaganej zgody, na osobnym zebraniu rektor-elekt
przedstawia innych kandydatów.
§ 43
1. Komisja Wyborcza Uniwersytetu ogłasza listę kandydatów na prorektorów, umieszczając na
niej nazwiska wszystkich kandydatów zgłoszonych przez rektora-elekta zgodnie z § 41 ust. 2-5,
którzy spełniają wymogi określone w § 40, a kandydaci do funkcji prorektora do spraw
studenckich - uzyskali dodatkowo zgodę więcej niż połowy elektorów-studentów i doktorantów.
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2. W terminie określonym w terminarzu czynności wyborczych przewodniczący Komisji
Wyborczej Uniwersytetu podaje do wiadomości społeczności uniwersyteckiej listę kandydatów
na poszczególnych prorektorów.
3. Od dnia ogłoszenia listy kandydaci mogą prezentować swój program na zebraniach w
poszczególnych jednostkach organizacyjnych i w środkach masowego przekazu.
§ 44
1.

2.

W terminie określonym w terminarzu czynności wyborczych przewodniczący Komisji
Wyborczej Uniwersytetu zwołuje i prowadzi otwarte zebranie pracowników, studentów
i doktorantów w celu zaprezentowania kandydatów na prorektorów.
Na zebraniu rektor-elekt przedstawia kandydatów, którzy prezentują swoje programy i
udzielają odpowiedzi na pytania.
§ 45

Wyboru prorektorów dokonuje się na zebraniu wyborczym Kolegium Elektorów, zwołanym
w terminie określonym w terminarzu czynności wyborczych, które prowadzi przewodniczący
Komisji Wyborczej Uniwersytetu.
§ 46
1. Wybory prorektorów są ważne, jeżeli w zebraniu wyborczym Kolegium Elektorów uczestniczy
co najmniej połowa elektorów.
2. Jeżeli na pierwszym zebraniu nie zostanie osiągnięte kworum, zwołuje się drugie zebranie
wyborcze Kolegium Elektorów w innym terminie, przy zachowaniu wymogu określonego
w ust. 1.
§ 47
1. Przed przystąpieniem do głosowania przewodniczący zebrania wyborczego Kolegium
Elektorów przeprowadza wybór komisji skrutacyjnej.
2. Wyboru komisji skrutacyjnej, w składzie co najmniej siedmiu osób, dokonuje się spośród
wyborców w głosowaniu jawnym; członkowie komisji wybierają spośród siebie
przewodniczącego.
3. Komisja skrutacyjna oblicza głosy i ustala wyniki głosowania, które ogłasza zebranym jej
przewodniczący.
§ 48
Głosowanie tajne przeprowadza się na kartach przygotowanych przez Komisję Wyborczą
Uniwersytetu osobno na funkcję każdego prorektora.
§ 49
1. Prorektorem zostaje wybrany kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów, stanowiącą
więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.
2. Jeżeli w wyniku głosowania żaden kandydat nie uzyskał wymaganej bezwzględnej większości
głosów, na tym samym zebraniu przeprowadza się dodatkowe głosowanie na kandydata lub
tych dwóch kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów. Jeżeli i w tym głosowaniu
żaden kandydat nie uzyskał wymaganej bezwzględnej większości głosów, wybór kandydatów
przeprowadza się na osobnym zebraniu wyborczym.
3. Jeżeli wybory prorektora na kolejnych zebraniach Kolegium Elektorów, tj. do 30 czerwca 2016 r.
nie zostaną dokonane, rektor może powołać pełnomocnika do pełnienia określonej funkcji do
czasu dokonania wyboru prorektora przez Kolegium Elektorów zgodnie z § 46 ust. 1 i § 49 ust. 1.
§ 50
Przewodniczący zebrania wyborczego Kolegium Elektorów:
1) stwierdza, że głosowania i obliczenia głosów są prawidłowe, a przewodniczący komisji
skrutacyjnej ogłasza wyniki wyborów;
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2) zarządza:
a) ponowne liczenie głosów, jeżeli stwierdzi, że popełniono błędy przy ich obliczaniu,
b) powtórzenie głosowania, jeżeli stwierdzi, że w trakcie głosowania zostały naruszone zasady
jego przeprowadzania.
§ 51
1. Komisja Wyborcza Uniwersytetu ocenia prawidłowość przeprowadzonych wyborów
prorektorów.
2. Komisja Wyborcza Uniwersytetu unieważnia wybór i zarządza powtórzenie głosowania, jeżeli
stwierdzi istotne nieprawidłowości dotyczące przeprowadzenia głosowania lub obliczania jego
wyników mających wpływ na wynik wyborów.
§ 52
Komisja Wyborcza Uniwersytetu stwierdza dokonanie wyboru prorektorów; jej przewodniczący
wydaje prorektorom-elektom akty stwierdzające wybór.
VI. TRYB PRZEPROWADZANIA WYBORÓW PRZEDSTAWICIELI
DO RADY WYDZIAŁU
§ 53
1. Wydziałowa komisja wyborcza ustala liczbę przedstawicieli do rady wydziału wybieranych
spośród pozostałych nauczycieli akademickich (tj. nieposiadających tytułu naukowego
profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego), zatrudnionych na wydziale.
2. Wydziałowa komisja wyborcza w porozumieniu z właściwym wydziałowym organem
samorządu studenckiego ustala liczbę przedstawicieli studentów i doktorantów do rady
wydziału.
3. Przedstawiciele, o których mowa w ust. 1 i 2, stanowią odpowiednio nie mniej niż 10%
i 20% składu rady.
§ 54
1. Wyborów przedstawicieli pracowników i doktorantów do rady wydziału, w terminie
określonym w szczegółowym terminarzu czynności wyborczych, dokonuje się na
wydziałowych zebraniach wyborczych organizowanych i przeprowadzanych przez wydziałowe
komisje wyborcze w celu dokonania wyboru przedstawicieli spośród zatrudnionych na
wydziałach:
a) pozostałych nauczycieli akademickich,
b) doktorantów,
c) pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, bez podziału na grupy
pracownicze.
2. Wybory przedstawicieli pracowników do rady wydziału mogą być też przeprowadzane na
wydziałowych zebraniach wyborczych organizowanych w celu wyboru elektorów spośród
pracowników wydziału.
3. Zebraniom, o których mowa w ust. 1, przewodniczą właściwi przewodniczący komisji
wyborczych lub wyznaczeni przez nich członkowie komisji.
4. Wyboru przedstawicieli studentów do rady wydziału dokonują właściwe wydziałowe organy
samorządu studenckiego, zgodnie z przepisami regulaminu samorządu studenckiego.
§ 55
1.
2.
3.

Pozostali nauczyciele akademiccy wydziału wybierają spośród siebie przedstawicieli do składu
rady wydziału w liczbie ustalonej przez wydziałową komisję wyborczą.
Doktoranci wybierają spośród siebie jednego przedstawiciela do rady wydziału.
Pracownicy wydziału niebędący nauczycielami akademickimi wybierają spośród siebie
jednego przedstawiciela do rady wydziału.
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4.

Studenci wydziału wybierają spośród siebie przedstawicieli samorządu studenckiego do rady
wydziału w liczbie ustalonej przez wydziałową komisję wyborczą w porozumieniu
z właściwym wydziałowym organem samorządu studenckiego.
§ 56

Uprawniony do głosowania jest:
1) nauczyciel akademicki, który w dniu głosowania jest zatrudniony w Uniwersytecie jako
podstawowym miejscu pracy;
2) pracownik niebędący nauczycielem akademickim, który w dniu głosowania jest zatrudniony
w Uniwersytecie;
3) osoba, która w dniu głosowania jest studentem Uniwersytetu;
4) osoba, która w dniu głosowania jest doktorantem Uniwersytetu.
§ 57
Przedstawicielem do rady wydziału może być wybrana osoba:
1) będąca nauczycielem akademickim, która w dniu głosowania jest zatrudniona w Uniwersytecie
jako podstawowym miejscu pracy i nie ukończyła sześćdziesiątego siódmego roku życia,
2) będąca pracownikiem niebędącym nauczycielem akademickim, która w dniu głosowania jest
zatrudniona w Uniwersytecie,
3) będąca w dniu głosowania studentem Uniwersytetu,
4) będąca w dniu głosowania doktorantem Uniwersytetu.
§ 58
1. Wybory są ważne, jeżeli w zebraniu wyborczym uczestniczy co najmniej połowa uprawnionych
do głosowania, określonych w § 56.
2. Jeżeli na pierwszym zebraniu nie zostanie osiągnięte kworum, w drugim terminie wybór jest
ważny niezależnie od liczby uczestników.
§ 59
1. Każdemu z wyborców przysługuje prawo zgłaszania kandydatów.
2. Kandydatury zgłasza się przewodniczącemu zebrania.
3. Przewodniczący wpisuje kandydaturę na listę kandydatów, po oświadczeniu przez
kandydującego, że wyraża zgodę na wybór i wypełnianie obowiązków członka rady wydziału.
4. Zgoda kandydata, o której mowa w ust. 3, obejmuje wszystkie tury głosowania, chyba
że kandydat cofnie zgodę przed kolejną turą głosowania.
5. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, składa się ustnie do protokołu zebrania albo pisemnie
przewodniczącemu właściwej komisji wyborczej.
§ 60
1. Wyboru dokonuje się spośród nieograniczonej liczby kandydatów spełniających wymogi
określone w § 57.
2. Przewodniczący zebrania zamyka listę kandydatów, gdy nie ma więcej zgłoszeń kandydatur.
3. Nie wymaga się, aby liczba kandydatów była większa od liczby mandatów.
4. Jeżeli liczba kandydatów jest mniejsza od liczby mandatów i część mandatów nie zostanie
obsadzona w wyniku wyborów przeprowadzonych na danym zebraniu, przeprowadza się
wybory uzupełniające na zebraniu zwołanym w innym terminie.
§ 61
1. Przed przystąpieniem do głosowania przewodniczący zebrania:
1) ustala listę kandydatów,
2) zarządza wybór komisji skrutacyjnej.
2. Wyboru komisji skrutacyjnej, w składzie co najmniej trzech osób, dokonuje się spośród
wyborców w głosowaniu jawnym; członkowie komisji wybierają spośród siebie
przewodniczącego.
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3. Komisja skrutacyjna oblicza głosy i ustala wyniki głosowania, które ogłasza zebranym jej
przewodniczący.
§ 62
Głosowanie odbywa się w sposób określony w § 7 albo w § 8 niniejszego Regulaminu.
§ 63
1. Jeżeli do obsadzenia jest jeden mandat przedstawiciela, członkiem rady wydziału zostaje
wybrany kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów, stanowiącą więcej niż połowę
ważnie oddanych głosów.
2. Jeżeli w wyniku głosowania mandat przedstawiciela nie został obsadzony, gdyż żaden kandydat
nie uzyskał wymaganej bezwzględnej większości głosów, na tym samym zebraniu
przeprowadza się dodatkowe głosowania na tych dwóch kandydatów, którzy uzyskali
największą liczbę głosów.
§ 64
1. Jeżeli do obsadzenia jest więcej niż jeden mandat przedstawiciela, członkami rady wydziału
zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów, stanowiącą
więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.
2. Jeżeli w wyniku głosowania żaden z mandatów przedstawicieli lub ich część nie została
obsadzona, gdyż żaden z kandydatów lub część z nich nie uzyskała wymaganej bezwzględnej
większości głosów, na tym samym zebraniu przeprowadza się dodatkowe głosowania na nie
więcej niż dwóch kandydatów na nieobsadzony mandat, którzy uzyskali największą liczbę
głosów.
§ 65
Przewodniczący zebrania:
1) ustala i ogłasza zebranym wyniki wyborów po stwierdzeniu, że głosowania i obliczenia głosów
są prawidłowe,
2) zarządza:
a) ponowne liczenie głosów, jeżeli stwierdzi, że popełniono błędy przy ich obliczaniu,
b) powtórzenie głosowania, jeżeli stwierdzi, że w trakcie głosowania zostały naruszone zasady
jego przeprowadzania.
§ 66
1. Przewodniczący zebrania niezwłocznie przekazuje komisji wyborczej, która organizowała
wybory, protokół mający formę wydruku komputerowego wraz z listą obecności uczestników
zebrania wyborczego.
2. Przewodniczący wydziałowej komisji wyborczej niezwłocznie przekazuje przewodniczącemu
Komisji Wyborczej Uniwersytetu kopię protokołu i listy obecności uczestników zebrania
wyborczego wraz z oceną komisji dotyczącą prawidłowości przeprowadzenia wyborów.
§ 67
1. Komisja Wyborcza Uniwersytetu ocenia prawidłowość przeprowadzonych wyborów.
2. Komisja Wyborcza Uniwersytetu, na wniosek wydziałowej komisji wyborczej lub z własnej
inicjatywy, unieważnia wybory dokonane na określonym zebraniu wyborczym, jeżeli stwierdzi
istotne nieprawidłowości dotyczące przeprowadzenia głosowania lub obliczenia jego wyników
mających wpływ na wynik wyborów.
VII. TRYB PRZEPROWADZANIA WYBORU DZIEKANA
§ 68
1. Dziekanem może być wybrana osoba, która:
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1) w dniu wyboru posiada tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora
habilitowanego albo przeprowadzony przewód kwalifikacyjny II stopnia w zakresie sztuki i
dyscyplin artystycznych, jest zatrudniona w Uniwersytecie w pełnym wymiarze czasu pracy
jako podstawowym miejscu pracy i nie ukończyła sześćdziesiątego siódmego roku życia, a
w przypadku posiadania tytułu profesora - siedemdziesiątego roku życia,
2) nie była dziekanem przez dwie następujące po sobie kadencje bezpośrednio poprzedzające
kadencję, na którą przeprowadza się wybory,
3) nie jest członkiem wydziałowej komisji wyborczej.
2. Dziekanem Wydziału Teologicznego może być wybrana osoba, która spełnia warunki określone
w ust. 1 oraz uzyska aprobatę Wielkiego Kanclerza Wydziału.
3. Kierownik Działu Spraw Pracowniczych (dla wydziałów zlokalizowanych w Toruniu) oraz
Kierownik Działu Spraw Pracowniczych CM (dla wydziałów zlokalizowanych w Bydgoszczy)
przedkłada przewodniczącym wydziałowych komisji wyborczych imienny wykaz nauczycieli
akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora
habilitowanego, zatrudnionych w Uniwersytecie w pełnym wymiarze czasu pracy według stanu
na dzień 31 marca ostatniego roku kadencji.
§ 69
1. Prawo zgłaszania kandydatów na dziekana przysługuje członkom rady wydziału, którzy
posiadają czynne prawo wyborcze.
2. Kandydatury zgłasza się pisemnie do przewodniczącego wydziałowej komisji wyborczej w
terminie określonym w terminarzu czynności wyborczych.
3. Zgłoszenie powinno zawierać informacje o kandydacie m. in. imię, nazwisko kandydata, datę
urodzenia, tytuł lub stopień naukowy, miejsce pracy i zajmowane stanowisko oraz wykaz
podstawowych osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych.
4. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie kandydującego, że wyraża zgodę na wybór oraz
oryginał potwierdzenia złożenia oświadczenia lustracyjnego lub informacji o uprzednim
złożeniu oświadczenia lustracyjnego wystawionego przez Kancelarię Niejawną Uniwersytetu.
5. Zgoda kandydata, o której mowa w ust. 4, obejmuje wszystkie tury głosowania, chyba że
kandydat cofnie zgodę przed kolejną turą głosowania.
§ 70
1. Wydziałowa komisja wyborcza ustala listę kandydatów na dziekana, umieszczając na niej
nazwiska wszystkich kandydatów, zgłoszonych zgodnie z § 69 ust. 1-4, którzy spełniają
wymogi określone w § 68.
2. W terminie określonym przez wydziałową komisję wyborczą jej przewodniczący podaje do
wiadomości społeczności wydziału, w sposób zwyczajowo przyjęty na wydziale, listę
kandydatów na dziekana.
3. Od dnia ogłoszenia listy kandydaci mogą prezentować swój program na zebraniach
wydziałowych i w środkach masowego przekazu.
§ 71
1. W terminie określonym w terminarzu czynności wyborczych przewodniczący wydziałowej
komisji wyborczej zwołuje i prowadzi otwarte zebranie pracowników, doktorantów i studentów
w celu zaprezentowania kandydatów na dziekana.
2. Na początku zebrania przewodniczący wydziałowej komisji wyborczej:
1) podaje dane o każdym kandydacie, zawarte w zgłoszeniu jego kandydatury;
2) udziela głosu poszczególnym kandydatom, którzy przedstawiają program funkcjonowania
wydziału; wydziałowa komisja wyborcza ustala maksymalny czas jednego wystąpienia.
3. Kandydaci występują w kolejności alfabetycznej; wystąpienie kandydata może być
poprzedzone wystąpieniem wyborcy, który zgłosił tego kandydata.
4. Każdy uczestnik zebrania może zadawać kandydatom pytania.
5. Na zakończenie zebrania przewodniczący udziela głosu kandydatom w kolejności alfabetycznej.
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§ 72
1. Wyboru dziekana dokonują członkowie rad wydziału posiadający czynne prawo wyborcze na
osobnym posiedzeniu rady, w nowym składzie, zwołanym w terminie określonym
w terminarzu czynności wyborczych, które prowadzi przewodniczący wydziałowej komisji
wyborczej.
2. Wybory dziekana są ważne, jeżeli w posiedzeniu rady wydziału uczestniczy co najmniej połowa
jej członków.
3. Jeżeli na pierwszym posiedzeniu nie zostanie osiągnięte kworum, zwołuje się drugie
posiedzenie w innym terminie, przy zachowaniu wymogu określonego w ust. 2.
§ 73
1. Przed przystąpieniem do głosowania przewodniczący posiedzenia rady wydziału:
1) udziela głosu kandydatom na dziekana, zgodnie z zasadami określonymi w § 71 ust. 2 pkt 2
i ust. 3;
2) udziela głosu członkom rady wydziału chcącym zadać pytania kandydatom;
3) udziela głosu kandydatom w celu udzielenia odpowiedzi na skierowane do nich pytania;
4) zarządza wybór komisji skrutacyjnej;
5) stwierdza, czy jest kworum.
2. Wyboru komisji skrutacyjnej, w składzie co najmniej trzech osób, dokonuje się spośród
wyborców w głosowaniu jawnym; członkowie komisji wybierają spośród siebie
przewodniczącego.
3. Komisja skrutacyjna oblicza głosy i ustala wyniki głosowania, które ogłasza zebranym jej
przewodniczący.
§ 74
Głosowanie odbywa się w sposób określony w § 7 albo w § 8 niniejszego Regulaminu.
§ 75
1. Dziekanem zostaje wybrany kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów, stanowiącą
więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.
2. Jeżeli w wyniku głosowania żaden kandydat nie uzyskał wymaganej bezwzględnej większości
głosów, na tym samym zebraniu przeprowadza się dodatkowe głosowanie na kandydata lub tych
dwóch kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów. Jeżeli i w tym głosowaniu żaden
kandydat nie uzyskał wymaganej bezwzględnej większości głosów, wybór kandydatów
przeprowadza się na osobnym zebraniu wyborczym.
3. Jeżeli członkowie rady wydziału nie zgłoszą kandydata na dziekana lub na kolejnych zebraniach
rady wydziału, tj. do 30 czerwca 2016 r. nie zostanie przeprowadzony wybór dziekana, rektor
może powołać pełnomocnika do czasu dokonania wyboru dziekana przez radę wydziału zgodnie
z § 72 ust. 1 i § 75 ust. 1.
§ 76
Przewodniczący posiedzeniu rady wydziału:
1) ustala i ogłasza zebranym wyniki wyborów po stwierdzeniu, że głosowania i obliczenia głosów
są prawidłowe;
2) zarządza:
a)
ponowne liczenie głosów, jeżeli stwierdzi, że popełniono błędy przy ich obliczaniu,
b) powtórzenie głosowania, jeżeli stwierdzi, że w trakcie głosowania zostały naruszone zasady
jego przeprowadzania.
§ 77
1. Przewodniczący niezwłocznie przekazuje wydziałowej komisji wyborczej protokół wraz z listą
obecności uczestników posiedzenia rady wydziału.
2. Przewodniczący wydziałowej komisji wyborczej niezwłocznie przekazuje przewodniczącemu
Komisji Wyborczej Uniwersytetu kopie protokołu w formie wydruku komputerowego i listy
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obecności uczestników zebrania wyborczego oraz protokołem komisji skrutacyjnej wraz z
oceną komisji dotyczącą prawidłowości przeprowadzenia wyborów.
§ 78
1. Komisja Wyborcza Uniwersytetu ocenia prawidłowość przeprowadzonego wyboru dziekana.
2. Komisja Wyborcza Uniwersytetu, na wniosek wydziałowej komisji wyborczej lub z własnej
inicjatywy, unieważnia wybór dziekana i zarządza powtórzenie głosowania, jeżeli stwierdzi
istotne nieprawidłowości dotyczące przeprowadzenia głosowania lub obliczenia jego wyników
mających wpływ na wynik wyborów.
§ 79
Komisja Wyborcza Uniwersytetu stwierdza dokonanie wyboru dziekana; jej przewodniczący
wydaje dziekanowi-elektowi akt stwierdzający wybór i niezwłocznie zawiadamia rektora-elekta.
VIII. TRYB PRZEPROWADZANIA WYBORÓW PRODZIEKANÓW
§ 80
1. Prodziekanem może być wybrana osoba, która:
1) w dniu wyboru posiada co najmniej stopień naukowy doktora, jest zatrudniona w pełnym
wymiarze czasu pracy jako podstawowym miejscu pracy i nie ukończyła sześćdziesiątego
siódmego roku życia, a w przypadku posiadania tytułu profesora - siedemdziesiątego roku
życia;
2) nie była prodziekanem danego wydziału przez dwie następujące po sobie kadencje
bezpośrednio poprzedzające kadencję, na którą przeprowadza się wybory;
3) nie jest członkiem wydziałowej komisji wyborczej.
2. Kierownik Działu Spraw Pracowniczych (dla wydziałów zlokalizowanych w Toruniu) oraz
Kierownik Działu Spraw Pracowniczych CM (dla wydziałów zlokalizowanych w Bydgoszczy)
przedkłada przewodniczącym wydziałowych komisji wyborczych imienny wykaz nauczycieli
akademickich posiadających tytuł naukowy profesora, stopień naukowy doktora habilitowanego
lub stopień naukowy doktora, zatrudnionych w Uniwersytecie w pełnym wymiarze czasu pracy
według stanu na dzień 31 marca ostatniego roku kadencji.
§ 81
1. Prawo zgłaszania kandydatów na prodziekanów przysługuje członkom rady wydziału do
dziekana-elekta, którzy posiadają czynne prawo wyborcze.
2. Kandydatury na poszczególnych prodziekanów w liczbie określonej przez § 89 ust. 1 i 2 Statutu
UMK dziekan-elekt zgłasza pisemnie do przewodniczącego wydziałowej komisji wyborczej w
terminie określonym w terminarzu czynności wyborczych; dziekan-elekt może zgłosić jednego
lub więcej kandydatów do funkcji tego samego prodziekana.
3. Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko kandydata, datę urodzenia, tytuł lub stopień
naukowy, miejsce pracy i zajmowane stanowisko.
4. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie kandydującego, że wyraża zgodę na wybór oraz
oryginał potwierdzenia złożenia oświadczenia lustracyjnego lub informacji o uprzednim
złożeniu oświadczenia lustracyjnego wystawionego przez Kancelarię Niejawną Uniwersytetu.
5. Zgoda kandydata, o której mowa w ust. 4, obejmuje wszystkie tury głosowania, chyba
że kandydat cofnie zgodę przed kolejną turą głosowania.
§ 82
1. Przewodniczący wydziałowej komisji wyborczej zwołuje i prowadzi zebranie studentówczłonków rady wydziału w celu uzyskania zgody większości z nich na kandydatury na
prodziekana do spraw studenckich.
2. Na zebraniu dziekan-elekt przedstawia kandydatów, którzy prezentują swoje programy
i udzielają odpowiedzi na pytania.
3. Swoje stanowisko studenci-członkowie rady wydziału wyrażają w tajnym głosowaniu.
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4. Głosowanie przeprowadza się osobno na każdego kandydata.
5. Kandydat uzyskuje wymaganą zgodę, jeżeli opowiedziała się za nim więcej niż połowa
studentów-członków rady wydziału.
6. Zgodę mogą uzyskać wszyscy kandydaci, kilku lub jeden z nich.
7. Jeżeli żaden kandydat nie uzyskał wymaganej zgody, na osobnym zebraniu dziekan-elekt
przedstawia innych kandydatów.
§ 83
1. Wydziałowa komisja wyborcza ustala listę kandydatów na prodziekanów, umieszczając na niej
nazwiska wszystkich kandydatów, zgłoszonych zgodnie z § 81 ust. 2-4, którzy spełniają
wymogi określone w § 80, a kandydaci na prodziekana do spraw studentów - uzyskali zgodę
większości studentów i doktoranta - członków rady wydziału.
2. W terminie określonym przez wydziałową komisję wyborczą jej przewodniczący podaje do
wiadomości społeczności wydziału, w sposób zwyczajowo przyjęty na wydziale, listę
kandydatów na poszczególnych prodziekanów.
3. Od dnia ogłoszenia listy kandydaci mogą prowadzić swój program na zebraniach wydziałowych
oraz w środkach masowego przekazu.
§ 84
1. W terminie określonym w terminarzu czynności wyborczych przewodniczący wydziałowej
komisji wyborczej zwołuje i prowadzi otwarte zebranie pracowników, studentów i doktorantów
w celu zaprezentowania kandydatów na prodziekanów.
2. Na zebraniu dziekan-elekt prezentuje kandydatów, którzy przedstawiają swoje programy
i udzielają odpowiedzi na pytania.
§ 85
1. Wyboru prodziekana dokonują członkowie rad wydziału posiadający czynne prawo wyborcze
na osobnym posiedzeniu rady, w nowym składzie, zwołanym w terminie określonym w
terminarzu czynności wyborczych, które prowadzi przewodniczący wydziałowej komisji
wyborczej.
2. Wybory prodziekanów są ważne, jeżeli w posiedzeniu rady wydziału uczestniczy co najmniej
połowa jej członków.
3. Jeżeli na pierwszym posiedzeniu nie zostanie osiągnięte kworum, zwołuje się drugie
posiedzenie w innym terminie, przy zachowaniu wymogu określonego w ust. 2.
§ 86
1. Przed przystąpieniem do głosowania przewodniczący posiedzeniu rady wydziału:
1) udziela głosu dziekanowi-elektowi, który przedstawia kandydatów na prodziekanów,
a następnie kandydatom, zgodnie z wnioskiem dziekana-elekta;
2) udziela głosu członkom rady wydziału chcącym zadać pytania kandydatom;
3) udziela głosu kandydatom w celu udzielenia odpowiedzi na skierowane do nich pytania;
4) zarządza wybór komisji skrutacyjnej;
5) stwierdza, czy jest kworum.
2. Wyboru komisji skrutacyjnej, w składzie co najmniej trzech osób, dokonuje się spośród
wyborców w głosowaniu jawnym; członkowie komisji wybierają spośród siebie
przewodniczącego.
3. Komisja skrutacyjna oblicza głosy i ustala wyniki głosowania, które ogłasza zebranym jej
przewodniczący.
§ 87
Głosowanie przeprowadza się osobno na funkcję każdego prodziekana.
§ 88
Głosowanie odbywa się w sposób określony w § 7 albo w § 8 niniejszego Regulaminu.
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§ 89
1. Prodziekanem zostaje wybrany kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów, stanowiącą
więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.
2. Jeżeli w wyniku głosowania żaden kandydat nie uzyskał wymaganej bezwzględnej większości
głosów, na tym samym zebraniu przeprowadza się dodatkowe głosowanie na kandydata lub
tych dwóch kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów. Jeżeli i w tym głosowaniu
żaden kandydat nie uzyskał wymaganej bezwzględnej większości głosów, wybór kandydatów
przeprowadza się na osobnym zebraniu wyborczym.
§ 90
Przewodniczący posiedzeniu rady wydziału:
1) ustala i ogłasza zebranym wyniki wyborów po stwierdzeniu, że głosowania i obliczenia głosów
są prawidłowe oraz przesyła Komisji Wyborczej Uniwersytetu protokół napisany w formie
wydruku komputerowego wraz z listą obecności uczestników zebrania;
2) zarządza:
a) ponowne liczenie głosów, jeżeli stwierdzi, że popełniono błędy przy ich obliczaniu;
b) powtórzenie głosowania, jeżeli stwierdzi, że w trakcie głosowania zostały naruszone zasady
jego przeprowadzania.
§ 91
1. Komisja Wyborcza Uniwersytetu ocenia prawidłowość przeprowadzonych wyborów
prodziekanów.
2. Komisja Wyborcza Uniwersytetu, na wniosek wydziałowej komisji wyborczej lub z własnej
inicjatywy, unieważnia wybór prodziekana i zarządza powtórzenie głosowania, jeżeli stwierdzi
istotne nieprawidłowości dotyczące przeprowadzenia głosowania lub obliczenia jego wyników
mających wpływ na wynik wyborów.
§ 92
Komisja Wyborcza Uniwersytetu stwierdza dokonanie wyboru prodziekanów; jej przewodniczący
wydaje prodziekanom-elektom akty stwierdzające wybór.
IX. TRYB PRZEPROWADZANIA WYBORÓW PRZEDSTAWICIELI
DO SENATU
§ 93
1. Wyboru przedstawicieli pracowników do senatu, w terminie określonym w terminarzu
czynności wyborczych, dokonuje się na:
1) wydziałowych zebraniach wyborczych organizowanych i przeprowadzanych przez
wydziałowe komisje wyborcze w celu dokonania wyboru przedstawicieli spośród
zatrudnionych w wydziałach nauczycieli akademickich spełniających wymogi określone
w § 3 ust. 3 Regulaminu:
a) posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego,
b) pozostałych nauczycieli akademickich,
2) ogólnouczelnianym zebraniu wyborczym zorganizowanym i przeprowadzonym przez
Komisję Wyborczą Uniwersytetu w celu dokonania wyboru przedstawicieli spośród
nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach pozawydziałowych;
3) ogólnouczelnianym
zebraniu
wyborczym
doktorantów
zorganizowanym
i
przeprowadzonym przez Komisją Wyborczą Uniwersytetu w celu dokonania wyboru
przedstawicieli spośród doktorantów;
4) ogólnouczelnianych zebraniach wyborczych organizowanych i przeprowadzanych przez
Komisję Wyborczą Uniwersytetu w celu dokonania wyboru przedstawicieli spośród
pracowników niebędących nauczycielami akademickimi na odrębnych zebraniach
wyborczych dla kampusu toruńskiego i bydgoskiego.
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2. Zebraniom, o których mowa w ust. 1, przewodniczą właściwi przewodniczący komisji
wyborczych lub wyznaczeni przez nich członkowie komisji..
3. Wyboru przedstawicieli studentów do senatu dokonują właściwe wydziałowe organy samorządu
studenckiego, zgodnie z przepisami regulaminu samorządu studenckiego.
§ 94
1. Nauczyciele akademiccy każdego wydziału, posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień
naukowy doktora habilitowanego, wybierają spośród siebie jednego przedstawiciela do senatu.
2. Pozostali nauczyciele akademiccy z wydziałów wybierają spośród siebie dziewięciu
przedstawicieli do senatu, w tym:
1) jeden przedstawiciel wydziałów: Biologii i Ochrony Środowiska, Nauk o Ziemi oraz
Chemii;
2) jeden przedstawiciel wydziałów: Farmaceutycznego oraz Nauk o Zdrowiu;
3) jeden przedstawiciel Wydziału Lekarskiego;
4) jeden przedstawiciel wydziałów: Filologicznego oraz Humanistycznego;
5) jeden przedstawiciel wydziałów: Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej oraz
Matematyki i Informatyki;
6) jeden przedstawiciel wydziałów: Nauk Ekonomicznych i Zarządzania oraz Nauk
Pedagogicznych;
7) jeden
przedstawiciel
wydziałów:
Nauk
Historycznych
oraz
Politologii
i Studiów Międzynarodowych;
8) jeden przedstawiciel Wydziału Prawa i Administracji;
9) jeden przedstawiciel wydziałów: Sztuk Pięknych oraz Teologicznego.
3. Jeżeli wydział ma jednego przedstawiciela, jego wybór następuje na zebraniu zwołanym przez
przewodniczącego wydziałowej komisji wyborczej.
4. Jeżeli dwa wydziały lub więcej mają wspólnego przedstawiciela, jego wybór następuje
na wspólnym zebraniu zwołanym przez przewodniczących komisji wyborczych tych
wydziałów.
5. Nauczyciele akademiccy wszystkich jednostek pozawydziałowych wybierają spośród siebie
jednego przedstawiciela do senatu, na ogólnouczelnianym zebraniu wyborczym organizowanym
w Toruniu.
6. Doktoranci wybierają spośród siebie dwóch przedstawicieli do senatu.
7. Poszczególne grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi wybierają spośród
siebie dwóch przedstawicielu do senatu, w tym jednego zatrudnionego w Collegium Medicum.
8. Studenci każdego wydziału wybierają spośród siebie jedenastu przedstawicieli do senatu
zgodnie z przepisami regulaminu samorządu studenckiego w tym:
1) jeden przedstawiciel wydziałów: Biologii i Ochrony Środowiska, Nauk o Ziemi oraz
Chemii;
2) jeden przedstawiciel wydziałów: Filologicznego oraz Humanistycznego;
3) jeden przedstawiciel wydziałów: Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej oraz
Matematyki i Informatyki;
4) jeden przedstawiciel Wydziału Lekarskiego;
5) jeden przedstawiciel wydziałów: Farmaceutycznego oraz Nauk o Zdrowiu;
6) jeden przedstawiciel Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania;
7) jeden przedstawiciel Wydziału Nauk Historycznych;
8) jeden przedstawiciel Wydziału Nauk Pedagogicznych;
9) jeden przedstawiciel Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych;
10) jeden przedstawiciel Wydziału Prawa i Administracji;
11) jeden przedstawiciel wydziałów: Sztuk Pięknych oraz Teologicznego.
§ 95
Uprawniony do głosowania jest:
1) nauczyciel akademicki, który w dniu głosowania jest zatrudniony w Uniwersytecie jako
podstawowym miejscu pracy;
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2) pracownik niebędący nauczycielem akademickim, który w dniu głosowania jest zatrudniony
w Uniwersytecie w pełnym wymiarze czasu pracy;
3) osoba, która w dniu głosowania jest studentem Uniwersytetu;
4) osoba, która w dniu głosowania jest doktorantem Uniwersytetu.
§ 96
1. Przedstawicielem do senatu może być wybrana osoba:
1) będąca nauczycielem akademickim, która w dniu głosowania jest zatrudniona w
Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy, która nie kończyła sześćdziesiątego
siódmego roku życia, a w przypadku osób posiadających tytuł profesora –
siedemdziesiątego roku życia;
2) będąca pracownikiem niebędącym nauczycielem akademickim, która w dniu głosowania jest
zatrudniona w Uniwersytecie w pełnym wymiarze czasu pracy;
3) będąca w dniu głosowania studentem Uniwersytetu;
4) będąca w dniu głosowania doktorantem Uniwersytetu.
2. Członkiem senatu może być osoba nie dłużej niż dwie następujące po sobie kadencje.
§ 97
1. Wybory są ważne, jeżeli w zebraniu wyborczym uczestniczy co najmniej połowa uprawnionych
do głosowania, określonych w § 95.
2. Jeżeli na pierwszym zebraniu nie zostanie osiągnięte kworum, w drugim terminie wybór jest
ważny niezależnie od liczby uczestników.
§ 98
1. Każdemu z wyborców przysługuje prawo zgłaszania kandydatów.
2. Kandydatury zgłasza się przewodniczącemu zebrania.
3. Przewodniczący wpisuje kandydaturę na listę kandydatów, po oświadczeniu przez
kandydującego, że wyraża zgodę na wybór i wypełnianie obowiązków członka senatu.
4. Zgoda kandydata, o której mowa w ust. 3, obejmuje wszystkie tury głosowania, chyba że
kandydat cofnie swą zgodę przed kolejną turą głosowania.
5. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, składa się ustnie do protokołu zebrania albo pisemnie
przewodniczącemu właściwej komisji wyborczej.
§ 99
1. Wyboru dokonuje się spośród nieograniczonej liczby kandydatów spełniających wymogi
określone w § 96.
2. Przewodniczący zebrania zamyka listę kandydatów, gdy nie ma więcej zgłoszeń kandydatur.
3. Nie wymaga się, aby liczba kandydatów była większa od liczby mandatów.
4. Jeżeli liczba kandydatów jest mniejsza od liczby mandatów określonych przedstawicieli i część
mandatów nie zostanie obsadzona w wyniku wyborów przeprowadzonych na danym zebraniu,
przeprowadza się wybory uzupełniające na zebraniu zwołanym w innym terminie.
§ 100
1. Przed przystąpieniem do głosowania przewodniczący zebrania:
1) stwierdza, czy jest kworum;
2) ustala listę kandydatów;
3) zarządza wybór komisji skrutacyjnej.
2. Wyboru komisji skrutacyjnej, w składzie co najmniej trzech osób, dokonuje się spośród
wyborców w głosowaniu jawnym; członkowie komisji wybierają spośród siebie
przewodniczącego.
3. Komisja skrutacyjna oblicza głosy i ustala wyniki głosowania, które ogłasza zebranym jej
przewodniczący.
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§ 101
Głosowanie odbywa się w sposób określony w § 7 albo w § 8 niniejszego Regulaminu.
§ 102
1. Jeżeli do obsadzenia jest jeden mandat, przedstawicielem zostaje wybrany kandydat, który
uzyskał największą liczbę głosów, stanowiącą więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.
2. Jeżeli w wyniku głosowania mandat nie został obsadzony, gdyż żaden kandydat nie uzyskał
wymaganej bezwzględnej większości głosów, na tym samym zebraniu przeprowadza się
dodatkowe głosowanie na tych dwóch kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
Jeżeli i w tym głosowaniu żaden kandydat nie uzyskał wymaganej bezwzględnej większości
głosów, wybór kandydatów przeprowadza się na osobnym zebraniu wyborczym.
§ 103
1. Jeżeli do obsadzenia jest więcej niż jeden mandat, przedstawicielami zostają wybrani
kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów, stanowiącą więcej niż połowę
ważnie oddanych głosów.
2. Jeżeli w wyniku głosowania żaden z mandatów lub ich część nie została obsadzona, gdyż żaden
z kandydatów lub część z nich nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów, na
tym samym zebraniu przeprowadza się dodatkowe głosowanie na nie więcej niż dwóch
kandydatów na nieobsadzony mandat, którzy uzyskali największą liczbę głosów. Jeżeli i w tym
głosowaniu żaden kandydat nie uzyskał wymaganej bezwzględnej większości głosów, wybór
kandydatów przeprowadza się na osobnym zebraniu wyborczym.
§ 104
Przewodniczący zebrania:
1) ustala i ogłasza zebranym wyniki wyborów po stwierdzeniu, że głosowania i obliczenia głosów
są prawidłowe;
2) zarządza:
a)
ponowne liczenie głosów, jeżeli stwierdzi, że popełniono błędy przy ich obliczaniu,
b) powtórzenie głosowania, jeżeli stwierdzi, że w trakcie głosowania zostały naruszone zasady
jego przeprowadzania.
§ 105
1. Przewodniczący zebrania niezwłocznie przekazuje komisji wyborczej, która organizowała
wybory, protokół wraz z listą obecności uczestników zebrania wyborczego.
2. Przewodniczący wydziałowej komisji wyborczej niezwłocznie przekazuje przewodniczącemu
Komisji Wyborczej Uniwersytetu kopię protokołu i listy obecności uczestników zebrania
wyborczego wraz z oceną komisji dotyczącą prawidłowości przeprowadzenia wyborów.
§ 106
1. Komisja Wyborcza Uniwersytetu ocenia prawidłowość przeprowadzonych wyborów.
2. Komisja Wyborcza Uniwersytetu, na wniosek wydziałowej komisji wyborczej lub z własnej
inicjatywy, unieważnia wybór senatora i zarządza powtórzenie głosowania, jeżeli stwierdzi
istotne nieprawidłowości dotyczące przeprowadzenia głosowania lub obliczenia jego wyników
mających wpływ na wynik wyborów.
X. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE
§ 107
1. Członek Komisji Wyborczej Uniwersytetu nie może kandydować na stanowiska: rektora
i prorektora.
2. Członek wydziałowej komisji wyborczej nie może kandydować na stanowiska: dziekana
i prodziekana.
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§ 108
1. Rozstrzyganie sporów interpretacyjnych powstałych w związku ze stosowaniem Regulaminu
i dokonywanie wykładni jego przepisów oraz rozstrzyganie spraw dotyczących przebiegu
wyborów, które nie zostały unormowane w Regulaminie, należy do Komisji Wyborczej
Uniwersytetu, która w tym zakresie podejmuje uchwały. Dotyczy to również podpisywania
uchwał Komisji.
2. W sprawach niebudzących istotnych wątpliwości wykładni przepisów Regulaminu dokonuje
przewodniczący Komisji Wyborczej Uniwersytetu. Dotyczy to również podpisywania uchwał
Komisji w takich sprawach.
3. Podejmowanie uchwał przez Komisję Wyborczą Uniwersytetu w trakcie kadencji może
odbywać się za pomocą potwierdzenia e-mailowego przez członków komisji projektu uchwały.
4. Do przeprowadzania wyborów uzupełniających i przedterminowych stosuje się odpowiednio
postanowienia Statutu UMK oraz niniejszego regulaminu.
§ 109
Obsługę techniczno-biurową działalności:
1) Komisji Wyborczej Uniwersytetu i organizowanych przez nią wyborów zapewnia Dział
Organizacji, a w Collegium Medicum – Dział Organizacji CM;
2) wydziałowej komisji wyborczej i organizowanych przez nią wyborów zapewnia właściwy
dziekanat.
§ 110
Traci moc Regulamin Wyborczy Uniwersytetu z dnia 20 stycznia 2012 r.
§ 111
Regulamin wchodzi w życie z dniem 7 stycznia 2016 r.
Przewodniczący
Komisji Wyborczej Uniwersytetu

prof. dr hab. Bartosz Rakoczy
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