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I. Wstęp  
 

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

Uczelnianą Komisję Wyborczą i przyjęty Uchwałą Nr 2 z dnia 5 stycznia 2016 r. 

2. Regulamin określa procedury postępowania przy:  

1) wyborach do organów kolegialnych – Senatu Uczelni i Rad Wydziałów, 

2) wyborach organów jednoosobowych Władz Uczelni i Wydziałów – Rektora  

i Prorektorów, Dziekanów i Prodziekanów, 

3) wyborach do organów kolegialnych wyborczych : 

 Kolegium Elektorów Uniwersytetu dla wyboru Rektora i Prorektorów,  

 Kolegium Elektorów Wydziału dla wyboru Dziekana i Prodziekanów. 

 

II. ZASADY OGÓLNE 
 
1. Podział mandatów przedstawicielskich i elektorskich.  

Podziału mandatów dokonuje UKW i podaje do wiadomości społeczności akademickiej 

poprzez ogłoszenie na Tablicy ogłoszeń UKW i na stronie internetowej Uniwersytetu.  

2. Obwody Wyborcze. 

1) Dla wyboru przedstawicieli do Senatu, Kolegium Elektorów Uniwersytetu, Kolegiów 

Elektorów Wydziału tworzy się następujące obwody wyborcze: 

 I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym    Obwód nr 1; 

 II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym    Obwód nr 2; 

 Wydział Farmaceutyczny  z Oddziałem Analityki Medycznej  Obwód nr 3; 

 Wydział Nauk o Zdrowiu        Obwód nr 4; 

 pracownicy Uczelni niebędący nauczycielami akademickimi  Obwód nr 5. 

2) Do wyboru przedstawicieli do Rad Wydziałów tworzy się następujące obwody 

wyborcze: 

 I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym   Obwód nr 1; 

 II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym   Obwód nr 2; 

 Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej  Obwód nr 3; 

 Wydział Nauk o Zdrowiu       Obwód nr 4. 

Pracownicy Uczelni niebędący nauczycielami akademickimi zatrudnieni  

w poszczególnych wydziałach wchodzą w skład właściwego obwodu wyborczego. 

3. Terminy wyborów w ramach terminarza wyborczego wyznaczają przewodniczący 

właściwych komisji wyborczych i zawiadamiają o nich na tablicy ogłoszeń UKW i na 

stronie internetowej Uczelni.  
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4. Zgłoszenia kandydatów do organów jednoosobowych dokonuje się w terminach 

określonych terminarzem wyborczym. Zgłoszenia kandydatów do organów 

kolegialnych dokonuje się w terminie nie późniejszym niż przedostatni dzień roboczy 

poprzedzający głosowanie. 

5. Wybory organów jednoosobowych i wybory członków Senatu z grupy profesorów i 

doktorów habilitowanych wymagają quorum w wysokości połowy osób uprawnionych 

do głosowania.  

6. Zebrania wyborcze przy wyborach organów kolegialnych wyborczych i organów 

kolegialnych Uczelni organizuje się wówczas, gdy liczba zgłoszonych kandydatów nie 

wyczerpuje liczby mandatów.  

7. Głosowania są tajne. 

8. Łączenie czynności wyborczych.  

Wyboru organów kolegialnych Uczelni oraz wyboru elektorów do Kolegium Elektorów 

Uniwersytetu i Kolegiów Elektorów Wydziałów dokonuje się niezależnie, lecz można to 

robić w tych samych terminach wyborczych. Zaleca się, aby w razie łączenia czynności 

wyborczych karty do głosowania sporządzać w sposób pozwalający na łatwe 

rozróżnienie poszczególnych głosowań.  

9. Do trybu wyboru elektorów i przedstawicieli studentów i doktorantów nie stosuje się 

niniejszego regulaminu wyborów. Zasady wyłaniania przedstawicieli tych samorządów 

określają ich regulaminy. UKW jest zobowiązana do pomocy konsultacyjnej komisjom 

studenckim i doktoranckim.  

 

III. ZAKRES PODMIOTOWY WYBORÓW 
 

1.Organami kolegialnymi Uczelni są:  

1) Senat, 

2) Rady Wydziału.  

2. Organami kolegialnymi wyborczymi są: 

1) Kolegium Elektorów Uniwersytetu dla wyboru Rektora i Prorektorów,  

2) Kolegium Elektorów Wydziału dla wyboru Dziekana i Prodziekanów. 

Wybory do organów kolegialnych Uczelni i organów kolegialnych wyborczych są 

bezpośrednie. 

3. Organami jednoosobowymi Uczelni są: 

1) Rektor i Prorektorzy – wybierani przez Kolegium Elektorów Uniwersytetu.  

2) Dziekani i Prodziekani – wybierani przez Kolegium Elektorów Wydziału.  

Wybory do organów jednoosobowych są wyborami pośrednimi. 
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IV. PROCEDURA WYBORÓW ORGANÓW JEDNOOSOBOWYCH 
 

1. TRYB WYBORU REKTORA 
 

1.1. Zgłaszanie kandydatów  

Kandydatury na Rektora zgłaszane są pisemnie za potwierdzeniem do 

Przewodniczącego UKW w Biurze Rektora. 

Prawo zgłaszania kandydatów mają wszyscy członkowie społeczności akademickiej 

posiadający czynne prawo wyborcze. 

Zgłoszenie wymaga załączenia pisemnej zgody na kandydowanie.  

Listę kandydatów przewodniczący UKW ogłasza na tablicy ogłoszeń UKW i na stronie 

internetowej Uniwersytetu.  

Po upływie terminu zgłaszania kandydatur kandydaci mogą umieszczać własne 

informacje przedwyborcze na tablicy UKW i na stronie internetowej Uniwersytetu.  

Na wniosek kandydata na Rektora lub grupy wyborców (minimum 15 osób) UKW 

organizuje spotkania przedwyborcze kandydatów. 

 

1.2. Procedura wyboru 

Wybory Rektora przeprowadza UKW. Członkowie Kolegium Elektorów Uniwersytetu 

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

wyborczym.  

Każdy z obecnych członków Kolegium otrzymuje kartę do głosowania z zapisaną  

w porządku alfabetycznym listą kandydatów.  

W głosowaniu na kartach zakreśla się znakiem "X" kratkę TAK lub kratkę NIE 

odpowiadającą nazwisku kandydata. Aby głos był ważny przy każdym nazwisku należy 

postawić nie więcej niż 1 znak X i liczba nazwisk z zakreśleniem TAK nie może być 

większa niż 1. 

Po upływie wyznaczonych godzin głosowania UKW sprawdza quorum i stwierdza 

ważność głosowania w wyborze Rektora.  

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

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

członkowie Kolegium Elektorów Uniwersytetu. 

Na podstawie sporządzonego protokołu z glosowania UKW podejmuje uchwałę  

o wyborze Rektora.  

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

wybory są zakończone – wybrany został REKTOR-ELEKT.  

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



 

 6 

Jeśli nie, przeprowadza się kolejne głosowanie, spośród dwóch kandydatów, którzy 

uzyskali największą liczbę głosów w poprzedniej turze. 

Jeśli w wyniku głosowania wszyscy kandydaci otrzymają jednakową liczbę głosów, 

przeprowadza się powtórne głosowanie. Przed powtórzeniem głosowania 

przewodniczący zebrania zarządza co najmniej 15 minut przerwy. 

Jeśli w wyniku głosowania Rektor nie zostanie wybrany, wówczas Przewodniczący UKW 

w terminie do 7 dni zarządza nowe wybory z udziałem przynajmniej jednego nowego 

kandydata. 

Zamknięcie listy kandydatów następuje wówczas w dniu poprzedzającym zebranie 

Elektorów. Dalsze czynności wyborcze, wynikające z zatwierdzonego terminarza 

wyborów, zostają odpowiednio przesunięte w czasie uchwałą UKW. 

Jeśli w ponownych wyborach Rektor nie zostanie wybrany, wówczas o dalszym 

postępowaniu decyduje Kolegium Elektorów. 

 

2. TRYB WYBORÓW PROREKTORÓW 
 

2.1. Zgłaszanie kandydatów  

Kandydatów na Prorektorów wskazuje pisemnie za potwierdzeniem Rektor-Elekt  

do Przewodniczącego UKW. 

Od każdego z kandydatów wymaga się uprzedniego wyrażenia zgody na kandydowanie.  

Kandydatura Prorektora ds. Kształcenia wymaga zgody większości przedstawicieli 

studentów wchodzących w skład Kolegium Elektorów Uniwersytetu. 

Kandydatura Prorektora ds. Współpracy z Zagranicą i Szkolenia Podyplomowego 

wymaga zgody większości przedstawicieli doktorantów wchodzących w skład Kolegium 

Elektorów Uniwersytetu.  

Zgłaszając kandydatury na Prorektorów Rektor-Elekt przedstawia propozycję podziału 

funkcji. Rektor-Elekt może dokonać indywidualnej lub grupowej prezentacji 

kandydatów. 

Podczas prezentacji przewodniczący umożliwia kandydatom wypowiedzenie się na 

tematy poruszane przez elektorów. 

 
2.2. Procedura wyboru Prorektorów  

Wybory Prorektorów przeprowadza UKW. Członkowie Kolegium Elektorów 

Uniwersytetu głosują w lokalu wyborczym w dniu i w godzinach określonych w 

terminarzu wyborczym. Przebieg, sposób głosowania i stwierdzenie wyboru każdego z 

Prorektorów są analogiczne do procedury wyborczej na Rektora. 

Głosowanie przeprowadza się na każdego kandydata oddzielnie. 

Jeśli kandydat otrzyma bezwzględną większość głosów ważnie oddanych wówczas ta 

część wyborów jest zakończona. Jeśli w głosowaniu kandydat nie otrzyma wystarczającej 
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liczby głosów, wówczas Rektor-Elekt przedstawia nową kandydaturę w terminie 3 dni 

roboczych.  

 

3. TRYB WYBORU DZIEKANÓW 
3.1. Zgłaszanie kandydatów  

Kandydatury na Dziekana zgłaszane są pisemnie za potwierdzeniem do 

Przewodniczących WKW w poszczególnych dziekanatach. 

Prawo zgłaszania kandydatów mają wszyscy członkowie społeczności akademickiej 

posiadający czynne prawo wyborcze. 

Zgłoszenie wymaga załączenia pisemnej zgody na kandydowanie.  

Listę kandydatów przewodniczący WKW ogłasza na tablicy ogłoszeń UKW i na stronie 

internetowej Uczelni. 

Po upływie terminu zgłaszania kandydatur kandydaci mogą umieszczać własne 

informacje przedwyborcze na tablicy UKW i na stronie internetowej. 

Na wniosek kandydata na Dziekana lub grupy wyborców (minimum 5 osób) WKW 

organizuje spotkania przedwyborcze kandydatów.  

 
3.2. Procedura wyboru   

Wybory Dziekanów przeprowadzają WKW. Członkowie Kolegium Elektorów Wydziału 

głosują w lokalu wyborczym w dniu określonym w terminarzu wyborczym i w godzinach 

określonych przez Przewodniczących WKW. 

Każdy z obecnych członków Kolegium otrzymuje kartę do głosowania z zapisaną  

w porządku alfabetycznym listą kandydatów.  

W głosowaniu na kartach zakreśla się znakiem "X" kratkę TAK lub kratkę NIE 

odpowiadającą nazwisku kandydata. Aby głos był ważny przy każdym nazwisku należy 

postawić nie więcej niż 1 znak X i liczba nazwisk z zakreśleniem TAK nie może być 

większa niż 1.  

Po upływie wyznaczonych godzin głosowania WKW sprawdza  quorum i stwierdza 

ważność głosowania w wyborze Dziekana.  

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

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

członkowie Kolegium Elektorów Wydziału. Na podstawie sporządzonego protokołu  

wyboru WKW podejmuje uchwałę o wyborze Dziekana. 

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

wybory są zakończone – wybrany został Dziekan-ELEKT.  

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

Jeśli nie, przeprowadza się kolejne głosowanie, spośród dwóch kandydatów którzy 

uzyskali największą liczbę głosów w poprzedniej turze. 
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Jeśli w wyniku głosowania wszyscy kandydaci otrzymają jednakową liczbę głosów, 

przeprowadza się powtórne głosowanie. Przed powtórzeniem głosowania 

przewodniczący zebrania zarządza co najmniej 15 minut przerwy. 

Jeśli w wyniku powyższego głosowania Dziekan nie zostanie wybrany, wówczas 

Przewodniczący WKW w terminie do 7 dni zarządza nowe wybory z udziałem 

przynajmniej jednego nowego kandydata. 

Zamknięcie listy kandydatów następuje wówczas w dniu poprzedzającym zebranie 

Elektorów. Dalsze czynności wyborcze, wynikające z zatwierdzonego terminarza 

wyborów, zostają odpowiednio przesunięte w czasie uchwałą UKW. 

Jeśli w ponownych wyborach Dziekan nie zostanie wybrany, wówczas o dalszym 

postępowaniu decyduje Kolegium Elektorów. 

 

4. TRYB WYBORU PRODZIEKANÓW 
4.1. Zgłaszanie kandydatów  

Kandydatów na Prodziekanów wskazuje pisemnie za potwierdzeniem Dziekan-Elekt. 

Od każdego z kandydatów wymaga się uprzedniego wyrażenia zgody na kandydowanie.  

Kandydatury prodziekanów wymagają zgody większości przedstawicieli studentów  

i doktorantów wchodzących w skład Kolegium Elektorów Wydziału. 

 
4.2. Procedura wyboru Prodziekanów  

Wybory Prodziekanów przeprowadzają WKW Członkowie Kolegium Elektorów 

Wydziału głosują w lokalu wyborczym w dniu określonym w terminarzu wyborczym  

i w godzinach określonych przez Przewodniczących WKW. 

Procedura organizacyjna zebrania wyborczego prodziekanów, przebieg, sposób 

głosowania i stwierdzenie wyboru każdego z Prodziekanów są analogiczne do procedury 

wyborczej na Dziekana.  

Dziekan-Elekt może dokonać indywidualnej lub grupowej prezentacji kandydatów. 

Podczas prezentacji przewodniczący umożliwia kandydatom wypowiedzenie się  

na tematy poruszane przez elektorów.  

Głosowanie przeprowadza się na każdego kandydata oddzielnie. 

Jeśli kandydat otrzyma bezwzględną większość głosów ważnie oddanych wówczas ta 

część wyborów jest zakończona. Jeśli w głosowaniu kandydat nie otrzyma wystarczającej 

liczby głosów, wówczas Dziekan-Elekt przedstawia nową kandydaturę w terminie 3 dni 

roboczych.  

 

V. PROCEDURA WYBORÓW ORGANÓW KOLEGIALNYCH  
 

Tryb wyboru Kolegium Elektorów Uniwersytetu dla wyboru Rektora i Prorektorów. 

Tryb wyboru Kolegium Elektorów Wydziału dla wyboru Dziekana i Prodziekanów. 
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Tryb wyboru Senatu. 

Tryb wyboru Rady Wydziału. 

Wybory członków kolegialnych organów wyborczych i kolegialnych organów Uczelni 

odbywają się w obwodach wyborczych. 

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

Wyborcze. 

W obwodzie wyborczym nr 5 wybory organizuje Uczelniana Komisja Wyborcza. 

 
1.  Zgłaszanie kandydatów 

Kandydatów do kolegialnych organów wyborczych i kolegialnych organów Uczelni 

zgłasza się pisemnie za potwierdzeniem do przewodniczących właściwych komisji 

wyborczych odpowiednio w Biurze Rektora lub właściwych dziekanatach. 

Prawo zgłaszania kandydatów mają wszyscy członkowie społeczności uniwersyteckiej 

posiadający czynne prawo wyborcze. 

Zgłoszenie wymaga załączenia pisemnej zgody na kandydowanie, za wyjątkiem 

kandydowania do Kolegium Elektorów Uniwersytetu i Kolegium Elektorów Wydziału 

pracowników zatrudnionych na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub adiunkta  

ze stopniem naukowym doktora habilitowanego. Na liście kandydatów zostają 

umieszczeni wszyscy pracownicy z tej grupy, o ile nie wnieśli sprzeciwu do dnia 

ogłoszenia listy kandydatów.  

Członkowie społeczności uniwersyteckiej posiadający czynne prawo wyborcze 

zatrudnieni w katedrach, klinikach i zakładach mogą zgłaszać kandydatów za 

pośrednictwem kierowników tych jednostek. 

Jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza niż liczba mandatów, zarządza się 

dodatkowo zgłaszanie kandydatów na zebraniach wyborczych.  

Listę kandydatów zgłoszonych pisemnie przewodniczący UKW ogłasza na tablicy 

ogłoszeń UKW i na stronie internetowej. 

Warunkiem umieszczenia kandydata na liście wyborczej jest pisemnie wyrażona zgoda 

na kandydowanie.  

 
2. Procedura wyboru  

W wyborach uczestniczą pracownicy w obrębie poszczególnych grup, uprawnionych  

do wyboru swoich przedstawicieli.  

Podział na grupy wynika z określonego Statutem podziału mandatów dla 

wyodrębnionych grup pracowniczych w poszczególnych organach.  

Wybory przeprowadzają właściwe komisje wyborcze. 

W wyborach członków Senatu z grupy profesorów i doktorów habilitowanych WKW 

sprawdza quorum i stwierdza ważność głosowania. Po stwierdzeniu, że głosowanie jest 

ważne WKW przystępuje do liczenia głosów.  
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Głosowanie odbywa się na kandydatów umieszczonych na listach. Każdy z obecnych 

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

W głosowaniu na kartach zakreśla się znakiem "X" kratkę TAK lub kratkę NIE 

odpowiadającą nazwisku kandydata. Aby głos był ważny przy każdym nazwisku należy 

postawić nie więcej niż 1 znak X i liczba nazwisk z zakreśleniem TAK nie może być 

większa niż liczba mandatów do obsadzenia. 

Komisja oblicza liczbę głosów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów.  

Mandaty uzyskują kandydaci, którzy otrzymają bezwzględna większość głosów. 

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

Jeżeli kilku kandydatów uzyska tę samą liczbę głosów na ostatni mandat, mandatu nie 

przyznaje się w tym głosowaniu żadnemu z tych kandydatów.  

W przypadku nie wypełnienia liczby mandatów w pierwszym głosowaniu z powodu nie 

uzyskania przez kandydatów wymaganej liczby głosów, przewodniczący zarządza 

niezwłocznie wybory uzupełniające.  

W wyborach uzupełniających przeprowadza się wybór spośród kandydatów w liczbie  

o połowie wyższej niż liczba mandatów do obsadzenia, którzy w poprzednim głosowaniu 

uzyskali największą liczbę głosów, z zastrzeżeniem, że kandydaci, którzy otrzymali 

jednakowe liczby głosów na ostatni mandat umieszczani są na liście wszyscy. 

 
3. Procedura postępowania w przypadku, gdy liczba zgłoszonych kandydatów nie 

wyczerpuje liczby mandatów. 

Jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza niż liczba mandatów, właściwa 

komisja wyborcza organizuje zebranie wyborcze i przyjmuje zgłoszenia kandydatów na 

brakującą liczbę mandatów na zebraniu wyborczym. W zebraniu uczestniczą pracownicy 

w obrębie poszczególnych grup uprawnionych do wyboru swoich przedstawicieli. 

Zebranie otwiera i prowadzi przewodniczący właściwej komisji wyborczej. Zgłoszenie 

kandydata wymaga uzyskania jego zgody na kandydowanie, której uzyskanie odnotowuje 

się w protokole zebrania. 

VI.  UWAGI OGÓLNE 

1. Zgłoszenie kandydata winno nastąpić na formularzu wg wzoru, stanowiącego Załącznik 

Nr 1.  

2. Karty do głosowania, wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2, należy opatrzyć pieczęcią 

właściwej komisji wyborczej. 

3. Rozstrzygnięcia komisji wyborczych wymagają formy uchwał, czynności komisji 

dokumentuje protokół sporządzany wg wzoru stanowiącego odpowiednio: Załącznik Nr 

3a, Załącznik Nr 3b, Załącznik Nr 3c,  

4. Protokoły należy dostarczyć do Uczelnianej Komisji Wyborczej najpóźniej w drugim 

dniu roboczym po dokonaniu czynności wyborczych.  
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5. Dokumentację wyborczą dostarczoną przez przewodniczących właściwych Komisji 

Wyborczych przechowuje się odpowiednio w uczelnianych i wydziałowych jednostkach 

obsługi administracyjnej wg dyspozycji Kanclerza, a następnie po wyborach przekazuje 

się do Archiwum UM. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


