M O N I T O R
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
Poz. 224
UCHWAŁA NR 4
UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 3 grudnia 2015 r.
w sprawie szczegółowego trybu zwoływania i prowadzenia zebrań wyborczych
oraz postępowania w sprawie wyborów
Na podstawie § 75 ust. 1 pkt 11 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (tekst
jednolity: Monitor UW z 2015 r. poz. 150), aby ujednolicić i ułatwić pracę komisji
wyborczych, powołanych do przeprowadzenia wyborów organów Uniwersytetu
Warszawskiego w kadencji 2016-2020, uchwala się następujące zasady zwane dalej
„Zasadami”, z zaleceniem stosowania ich w postępowaniu wyborczym:
§1
Ilekroć w niniejszych Zasadach jest mowa o:
1) Uniwersytecie − należy przez to rozumieć Uniwersytet Warszawski;
2) UKW – należy przez to rozumieć Uczelnianą Komisję Wyborczą;
3) Senacie – należy przez to rozumieć Senat Uniwersytetu Warszawskiego;
4) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Uniwersytetu Warszawskiego (tekst
jednolity: Monitor UW z 2015 r. poz. 150);
5) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.);
6) Ordynacji – należy przez to rozumieć Ordynację Wyborczą Uniwersytetu
Warszawskiego (tekst jednolity: Monitor UW z 2015 r. poz. 150);
7) elektorach – należy przez to rozumieć członków Kolegium Elektorów
Uniwersytetu;
8) kandydatach na członka Senatu – należy przez to rozumieć przedstawicieli:
samodzielnych nauczycieli akademickich, innych nauczycieli akademickich
w rozumieniu § 2 pkt 2 Statutu oraz pracowników niebędących nauczycielami
akademickimi;
9) członkach rady wydziału – należy przez to rozumieć przedstawicieli
samodzielnych pracowników naukowych, przedstawicieli innych nauczycieli
akademickich w rozumieniu § 2 pkt 2 Statutu, przedstawicieli pracowników
niebędących nauczycielami akademickimi;
10) członkach rady podstawowej jednostki organizacyjnej niebędącej wydziałem –
należy przez to rozumieć przedstawicieli samodzielnych nauczycieli
akademickich, przedstawicieli innych nauczycieli akademickich w rozumieniu § 2
pkt 2 Statutu, przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami
akademickimi w radzie podstawowej jednostki organizacyjnej niebędącej
wydziałem, o której mowa w § 18 ust. 1 Statutu;
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11) podstawowej jednostce niebędącej wydziałem – należy przez to rozumieć
podstawową jednostkę organizacyjną niebędącą wydziałem, o której mowa
w § 18 ust. 1 Statutu;
12) komisji wyborczej – należy przez to rozumieć wydziałową komisję wyborczą,
komisję wyborczą podstawowej jednostki organizacyjnej niebędącej wydziałem,
o której mowa w § 18 ust. 1 Statutu oraz okręgową komisję wyborczą;
13) zebraniu wyborczym – rozumie się zebranie wyborcze w rozumieniu § 2 ust.
9 oraz § 17 Ordynacji.
§2
1. Wydziałowe komisje wyborcze oraz komisje wyborcze podstawowych
jednostek niebędących wydziałami przeprowadzają:
1) wybory elektorów do Kolegium Elektorów Uniwersytetu spośród:
a) nauczycieli akademickich mających tytuł naukowy profesora lub stopień
naukowy doktora habilitowanego bądź zatrudnionych na stanowisku
profesora zwyczajnego lub nadzwyczajnego (samodzielnych pracowników
naukowych),
b) innych nauczycieli akademickich niż wskazani w lit. a,
c) pracowników niebędących nauczycielami akademickimi;
2) wybory kandydatów na członków Senatu spośród:
a) nauczycieli akademickich mających tytuł naukowy profesora lub stopień
naukowy doktora habilitowanego bądź zatrudnionych na stanowisku profesora
zwyczajnego lub nadzwyczajnego (samodzielnych pracowników naukowych),
b) innych nauczycieli akademickich niż wskazani w lit. a,
c) pracowników niebędących nauczycielami akademickim;
3) wybory członków rady wydziału oraz rady podstawowej jednostki organizacyjnej
niebędącej wydziałem spośród:
a) nauczycieli akademickich mających tytuł naukowy profesora lub stopień
naukowy doktora habilitowanego bądź zatrudnionych na stanowisku profesora
zwyczajnego lub nadzwyczajnego (samodzielnych pracowników naukowych),
b) innych nauczycieli akademickich niż wskazani w lit. a,
c) pracowników niebędących nauczycielami akademickimi;
4) wybory członków kolegium elektorów wydziału oraz kolegium elektorów
podstawowej jednostki organizacyjnej niebędącej wydziałem spośród:
a) innych nauczycieli akademickich o których mowa w § 2 pkt 2 Statutu,
b) pracowników niebędących nauczycielami akademickimi;
5) wybory dziekana i prodziekanów.
2. UKW powołuje okręgowe komisje wyborcze:
1) jedną komisję okręgową dla nauczycieli akademickich mających tytuł naukowy
profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego bądź zatrudnionych na
stanowisku profesora zwyczajnego lub nadzwyczajnego – niezatrudnionych na
wydziałach oraz w podstawowych jednostkach niebędących wydziałami. Komisje
przeprowadzają wybory członków Kolegium Elektorów Uniwersytetu (elektorów)
spośród nauczycieli akademickich mających tytuł naukowy profesora lub stopień
naukowy doktora habilitowanego bądź zatrudnionych na stanowisku profesora
zwyczajnego lub nadzwyczajnego, niezatrudnionych na wydziałach oraz
w podstawowych jednostkach niebędących wydziałami. Komisje przeprowadzają
także wybory kandydatów na członków Senatu spośród nauczycieli akademickich
mających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego bądź
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zatrudnionych na stanowisku profesora zwyczajnego lub nadzwyczajnego,
niezatrudnionych na wydziałach oraz w podstawowych jednostkach niebędących
wydziałami;
2) dwie komisje okręgowe dla innych nauczycieli akademickich w rozumieniu § 2 pkt
2 Statutu – niezatrudnionych na wydziałach oraz w podstawowych jednostkach
niebędących wydziałami. Komisje przeprowadzają wybory członków Kolegium
Elektorów Uniwersytetu (elektorów) spośród innych nauczycieli akademickich
w rozumieniu § 2 pkt 2 Statutu – niezatrudnionych na wydziałach oraz
w podstawowych jednostkach niebędących wydziałami. Komisje przeprowadzają
wybory kandydatów na członków Senatu spośród innych nauczycieli
akademickich w rozumieniu § 2 pkt 2 Statutu – niezatrudnionych na wydziałach
oraz w podstawowych jednostkach niebędących wydziałami;
3) dwie komisje okręgowe dla pracowników niebędących nauczycielami
akademickimi niezatrudnionych na wydziałach oraz w podstawowych jednostkach
niebędących wydziałami. Komisje przeprowadzają wybory członków Kolegium
Elektorów Uniwersytetu (elektorów) spośród pracowników niebędących
nauczycielami
akademickimi
niezatrudnionych
na
wydziałach
oraz
w podstawowych jednostkach niebędących wydziałami. Komisje przeprowadzają
wybory kandydatów na członków Senatu spośród pracowników nie będących
nauczycielami
akademickimi
niezatrudnionych
na
wydziałach
oraz
w podstawowych jednostkach niebędących wydziałami.
3. UKW przeprowadza wybory:
1) Rektora i prorektorów;
2) członków Senatu spośród przedstawicieli wszystkich grup
akademickiej Uniwersytetu (oprócz doktorantów i studentów).

społeczności

4. Członków okręgowych komisji wyborczych powołuje UKW.
§3
Wybory elektorów, członków rady wydziału, członków rady podstawowej jednostki
niebędącej wydziałem, członków kolegium elektorów wydziału oraz członków
kolegium elektorów rady podstawowej jednostki niebędącej wydziałem przeprowadza
się w wyborach bezpośrednich na zwoływanych w tym celu zebraniach wyborczych
lub w inny sposób przewidziany w regulaminie organizacyjnym jednostki. Głosować
można tylko osobiście. W przypadku wyborów organów jednoosobowych oraz
członków organów kolegialnych i wyborczych wybór odbywa się w głosowaniu
tajnym.
§4
1. Zebranie wyborcze zwołuje właściwa komisja wyborcza. Komisja podaje do
wiadomości dzień, godzinę, miejsce oraz cel zebrania, co najmniej siedem dni przed
terminem zebrania. Zaleca się zwołanie zebrania wyborczego w terminie
umożliwiającym udział w zebraniu jak największej liczby uprawnionych do
głosowania.
2. Wydziałowa komisja wyborcza oraz komisja wyborcza podstawowej jednostki
niebędącej wydziałem o zebraniu wyborczym zawiadamia pracowników
zatrudnionych na wydziale lub w podstawowych jednostkach niebędących wydziałem
w sposób przyjęty dla zawiadomień o zwoływaniu posiedzeń rady wydziału lub
posiedzeń rady podstawowej jednostki niebędącej wydziałem.
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3. Okręgowa komisja wyborcza o zebraniu wyborczym zawiadamia wyborców
wchodzących w skład danego okręgu w sposób uzgodniony z UKW.
4. Zalecane jest zawiadamianie wyborców o zebraniach za pośrednictwem sieci
komputerowej zarówno przez wydziałowe komisje wyborcze, komisje wyborcze
podstawowych jednostek niebędących wydziałami, jak i okręgowe komisje wyborcze.
§5
1. Wydziałowa komisja wyborcza oraz komisja wyborcza podstawowej jednostki
niebędącej wydziałem, po porozumieniu z dziekanem wydziału lub kierownikiem
podstawowej jednostki organizacyjnej niebędącej wydziałem, zwołuje zebranie
wyborcze w terminie umożliwiającym przeprowadzenie w miarę możliwości
wszystkich niezbędnych wyborów na jednym zebraniu.
2. Elektorzy wybierani są oddzielnie przez każdą z grup społeczności
akademickiej, o której mowa w § 2 Statutu, na zebraniu wyborczym (§ 30 ust. 1
Ordynacji).
3. Każda z grup społeczności akademickiej o której mowa w § 2 pkt. 1-3 Statutu
na wydziałach, w podstawowej jednostce niebędącej wydziałem oraz w okręgu
wyborczym wybiera jednego kandydata na członka Senatu (§ 51 Ordynacji).
4. Okręgowe komisje wyborcze zwołują zebrania wyborcze w terminie
umożliwiającym wybór członków Kolegium Elektorów Uniwersytetu z danej grupy
społeczności akademickiej oraz wybór kandydatów na członków Senatu z danej
grupy społeczności akademickiej na jednym zebraniu.
5. Każdy kandydat powinien wyrazić pisemną zgodę na kandydowanie. Zgody
należy przesłać do UKW (wzór do pobrania na stronie www.ukw.uw.edu.pl).
§6
1. Ważność czynności wyborczych przeprowadzanych przez zebranie wyborcze
jest uzależniona od udziału w głosowaniu określonej liczby uprawnionych do
głosowania.
2. W przypadku wyboru organów, o których mowa w § 53 pkt. 1, 2, 4 i 7 Statutu,
w głosowaniu musi wziąć udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania.
3. Zebraniu wyborczemu przewodniczy przewodniczący komisji wyborczej lub
inny członek komisji wyborczej, będący nauczycielem akademickim, wskazany przez
przewodniczącego. Postanowienia nie stosuje się do Kolegium Elektorów
Uniwersytetu.
4. Przewodniczący zebrania wyborczego
skrutacyjnej oraz wyznacza protokolanta.

przeprowadza

wybory

komisji

§7
1. Prawo zgłaszania kandydatów na elektorów oraz kandydatów na członka
Senatu przysługuje każdemu członkowi danej grupy społeczności akademickiej na
wydziałach, w podstawowej jednostce niebędącej wydziałem oraz w okręgu
wyborczym.
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2. Zgodę na kandydowanie wyraża się w formie oświadczenia złożonego na
piśmie i przekazanego przewodniczącemu zebrania.
3. Zebranie wyborcze rozstrzyga w drodze uchwały o zamknięciu listy
kandydatów.
4. Osoby, które wyrażą zgodę na kandydowanie, nie mogą wchodzić w skład
komisji skrutacyjnej. W razie konieczności przeprowadza się uzupełniające wybory
do komisji skrutacyjnej.
5. Kandydatów na członków Senatu zgłasza się do UKW nie później niż na dwa
tygodnie przed posiedzeniem Kolegium Elektorów Uniwersytetu, na którym dokonuje
się wyboru członków Senatu.
§8
Wybory przeprowadza się w głosowaniu tajnym. Komisja wyborcza ustala warunki
i sposób przeprowadzenia głosowania zapewniające tajność głosowania.
§9
1. Na karcie do głosowania umieszcza się nazwiska i imiona kandydatów
w kolejności alfabetycznej (bez tytułów naukowych i zawodowych oraz stopni
naukowych). Nazwiska i imiona kandydatów oznacza się z lewej strony kolejną liczbą
porządkową, z zastrzeżeniem ust. 4.
2. Głosujący dokonuje wyboru poprzez postawienie znaku „X” w kratce z lewej
strony przy nazwisku każdego kandydata, na którego oddaje głos. Łączna liczba
wskazanych kandydatów nie może być większa niż liczba przyznanych mandatów.
3. Kartę do głosowania, na której głosujący wybrał więcej kandydatów niż liczba
przyznanych mandatów, uznaje się za głos nieważny. Dopisanie na karcie do
głosowania dodatkowych nazwisk albo poczynienie innych dopisków nie pociąga za
sobą skutków prawnych i nie wpływa na ważność głosu.
4. Karta do głosowania całkowicie przedarta jest nieważna.
§ 10
1. Karty do głosowania umieszcza się w zapieczętowanej kopercie. Kopertę
z kartami do głosowania oraz listę obecności uczestników zebrania komisja wyborcza
przechowuje przez całą kadencję.
2. Komisja wyborcza ustala wyniki wyborów i sporządza odrębne sprawozdaniaprotokoły z wyboru.
3. Wzory sprawozdań-protokołów i protokołów głosowań zamieszczone są na
stronie www.ukw.uw.edu.pl. Sprawozdania-protokoły i protokoły z głosowań mogą
być wypełniane elektronicznie lub po wydrukowaniu odręcznie.
4. Przewodniczący zebrania wyborczego podaje do wiadomości uczestników
zebrania wyniki głosowania i wyniki wyborów.
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§ 11
1. Wybranymi są kandydaci, którzy kolejno
i jednocześnie uzyskali większość bezwzględną.

uzyskali

najwięcej

głosów

2. Jeżeli w wyborach uczestniczy jeden kandydat, to uzyskanie bezwzględnej
większości głosów oznacza uzyskanie więcej ważnie oddanych głosów „za” niż suma
ważnie oddanych głosów „przeciw” i „wstrzymujących się.”
§ 12
Po zakończeniu zebrania wyborczego przewodniczący zebrania bezzwłocznie
przekazuje UKW sprawozdania-protokoły z wyborów oraz dołącza do nich protokoły
głosowań. UKW po stwierdzeniu zgodności postępowania wyborczego z ustawą,
Statutem, Ordynacją oraz Zasadami, stwierdza ważność wyborów.
§ 13
1. UKW przedstawia sprawozdanie z wyboru elektorów wybieranych do
Kolegium Elektorów Uniwersytetu na pierwszym jego posiedzeniu.
2. Wydziałowa komisja wyborcza przedstawia sprawozdanie z wyboru członków
rady wydziału na pierwszym jej posiedzeniu w nowym składzie.
3. Do komisji wyborczej podstawowej jednostki niebędącej wydziałem ust. 2
stosuje się odpowiednio.
§ 14
Komisje wyborcze przeprowadzają czynności wyborcze na podstawie przepisów
ustawy, Statutu oraz Ordynacji.
§ 15
1. Zasad nie stosuje się do wyboru przedstawicieli studentów do rad wydziałów,
do wyboru przedstawicieli studentów do Senatu, do wyboru elektorów studenckich
oraz do wyboru elektorów studenckich na wydziałach lub podstawowej jednostce
organizacyjnej niebędącej wydziałem.
2. Zasad nie stosuje się do wyboru przedstawicieli doktorantów do rad
wydziałów, do wyboru przedstawicieli doktorantów do Senatu oraz wyboru elektorów
doktoranckich oraz do wyboru elektorów doktoranckich na wydziałach lub
podstawowej jednostce organizacyjnej niebędącej wydziałem.
§ 16
W sprawach nieuregulowanych w Zasadach stosuje się postanowienia
ustawy, Statutu oraz Ordynacji.
§ 17
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący UKW: R. Piotrowski
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